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' M E N E E R DE B I D D E R ' 1
T H E O L O G A N T E N IN DE S T U D E N T E N S A M E N L E V I N G

'Er bestaat geen beter leven
Dan het leven van student'
Meestal -wordt men van die waarheid
Nooit volkomen overtuigd,
Voormen tot een ambt gekomen
Nederig het hoofdje buigt
En begrijpt dat men zijn vrijheid
Nu voor eeuwig af moet staan,
Wijl men dikwijls zelfs moet weenen
Schoon in 't minst niet aangedaan
En met lui moet converseeren,
Die men heel niet uitstaan kan,
En den grootsten ploert der ploerten
Nog moet noemen —ferm man.2

Het herstel van de theologische faculteiten, dat van kracht werd in 1815, was
niet alleen van betekenis voor de hervormde kerk of voor de beroepsgroep der
predikanten maar ook voor het hoger onderwijs in Nederland. Zonder studenten in de godgeleerdheid hadden er nooit drie universiteiten en nog eens vier
athenaea illustra (in Franeker, Harderwijk, Amsterdam en Deventer) kunnen bestaan. Predikanten in spe maakten van oudsher namelijk een groot deel van de
studentenpopulatie uit. Hoe groot hun aandeel precies was, is wat de eerste decennia van de negentiende eeuw betreft niet eenvoudig vast te stellen: officiële
inschrijvingsgegevens per faculteit zijn pas vanaf 1839 beschikbaar.3 Deze tellingen geven bovendien geen betrouwbaar beeld van de krachtsverhouding
tussen de studierichtingen. Daar juristen en theologen een propedeuse volgden in de letterenfaculteit lijkt deze veel groter dan ze was. Een alternatieve
bron vormen de Leidse, Utrechtse en Groningse studentenalmanakken dezer
jaren. In de 'naamlijst der studenten' wordt gewoonlijk ook de studierichting
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vermeld (waarbij echte letterenstudenten onderscheiden worden van juristen
en theologanten in spe). Deze lijsten zijn weliswaar minder officieel dan de
universitaire registers maar daarom niet minder betrouwbaar. Waarschijnlijk
geven ze een wel zo realistisch beeld van de samenstelling der academiebevolking. 4
Telling van deze lijsten leert dat het aantal godgeleerden heel variabel was,
veel onbestendiger dan bijvoorbeeld het getal der juristen. Volgens de almanak van Leiden waren daar in 1830 bijna vier keer zoveel studenten theologie
als tien jaar tevoren. Te zamen telden de drie rijksuniversiteiten toen bijna zeshonderd theologiestudenten. 5 Tien jaar later, in 1840, was dat aantal vrijwel
gehalveerd. Terwijl het totale studentental van de drie rijksuniversiteiten decennia lang tussen de dertien- en veertienhonderd bleef, vertoonde het aantal
theologanten dus grote schommelingen.
Zoals Van Rooden heeft aangetoond kan dat worden verklaard vanuit een
'varkenscyclus'. De ontwikkeling van het aantal theologanten volgde, met enkele jaren vertraging, die van het aantal predikantsvacatures. Dit marktmechanisme was niet nieuw: ook in de achttiende eeuw wisselden perioden van
overvloed en schaarste aan proponenten elkaar af. De roeping tot het predikambt was en bleef in hoge mate afhankelijk van het beroepsperspectief. Het
nieuwe van de vroeg negentiende-eeuwse arbeidsmarkt was echter dat ze een
nationale was. Waar proponenten vroeger veelal binnen of dicht bij hun gewest
van herkomst bleven, zochten en vonden ze nu emplooi in een veel groter gebied. De mededinging was niet volkomen, maar wel veel algemener dan in
vroeger eeuwen.6

WERVING

De ontwikkeling van vraag en aanbod op deze nationale markt werd nauwlettend gadegeslagen door het landelijk kerkbestuur, de synode. Toen in 1817 een
groot tekort aan predikanten dreigde te ontstaan, bezon ze zich op maatregelen. Volgens de synodale ad hoe-commissie zou de ergste nood gelenigd kunnen worden door kandidaten in de godgeleerdheid aan te stellen als hulpprediker ('catechist/ of 'helper'). Onder supervisie van een predikant in de
academiestad zouden ze de predikdienst kunnen waarnemen in naburige,
vacante gemeenten. Zij die een studiebeurs hadden genoten zouden daartoe
zelfs verplicht kunnen worden. 7 Dit hulppredikerschap zou tevens kunnen
dienen ter overbrugging van 'den zoo verbazend grooten afstand tusschen den
Student aan de Akademie, en den Herder aan het hoofd eener christelijke gemeente'.8 De overige maatregelen die de commissie voorstelde, hadden alle ten
doel om meer studenten te trekken. In de eerste plaats zouden hervormde ou-
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ders, 'bijzonder van den meer beschaafden stand', ertoe aangespoord moeten
worden 'dat zij hunne zonen aan den heiligen dienst der kerke wijden'.9 Het
predikambt moest echter ook aantrekkelijker gemaakt worden, vooral door de
traktementen te verhogen. Het huidige inkomen van predikanten zou namelijk in geen verhouding staan tot 'den eerwaardigen stand, die zij bekleeden,
noch aan de behoeften van hunne personen en huisgezinnen'. 10 Nadelig voor
de werving was voorts dat de theologische studie in 1815 zoveel was verzwaard;
daardoor was ze te duur geworden voor 'die klasse van menschen, waaruit de
Hervormde Kerk gewoonlijk, en meestal hare leeraren verkrijgt'.11 Nu waren
studenten theologie toch al betrekkelijk voordelig uit. Voor hun kandidaatsexamen betaalden ze niet vijftig gulden, zoals juristen en medici, maar slechts
dertig. 12 Bovendien konden ze een beroep doen op allerlei fondsen en beurzen
voor aanstaande predikanten. Ook de zeventig rijksstudiebeurzen die de
Kroon in 1815 had ingesteld kwamen grotendeels ten goede aan theologen. Nu
dit niet voldoende bleek, zou men nog meer of hogere beurzen kunnen instellen. De synode zag echter liever maatregelen 'om uit den schoot der huisgezinnen van regtschapen Leeraars, geschikte opvolgers in hun werk aan de
gemeenten te bezorgen'. Er zou dus gestreefd moeten worden naar het aantrekken van meer predikantszonen, 'als zij nde deze van jongs af in de beste gelegenheid, om tot het leraarsambt te worden opgeleid'.13 Een geschikt middel
daartoe was verhoging van het'theologisch academiegeld'. Sinds 1816 ontvingen hervormde, lutherse en remonstrantse predikanten (vanaf 1817 ook doopsgezinde) een toelage van vijftig gulden voor hun studerende kinderen. Wanneer ze theologie studeerden, werd het dubbele bedrag uitgekeerd.
De synode legde haar plannen aan de koning voor. Deze bleek bereid om
maatregelen te treffen.14 Studenten theologie werden ontslagen van een paar
vakken, zodat hun opleiding iets korter en lichter werd.15 Bovendien werd hun
studie een stuk goedkoper: de colleges in de faculteit der godgeleerdheid zouden voortaan weer gratis zijn.16 Daar college- en examengelden ten goede kwamen aan de hoogleraren, werden deze schadeloos gesteld door een verhoging
van hun jaarwedde met vierhonderd gulden. Van uitbreiding van het aantal
beurzen was voorlopig echter geen sprake. 17 De regering stond studenten alleen toe om tegelijkertijd een particuliere én een rijksbeurs te genieten. Wel
werd het theologisch academiegeld verhoogd van honderd tot tweehonderd
gulden (vier keer zoveel als de toelage voor domineeszonen die een wereldlijke
studie kozen).
Deze financiële maatregel was voordelig voor zowel de beroepsgroep en de
kerk in haar geheel als voor individuele predikanten en hun zonen. Wanneer
de synode de oplossing van het predikanten tekort geheel en al aan 'de markt'
had overgelaten, hadden individuele predikanten daar weliswaar meer van
kunnen profiteren (door naar een betere plaats te promoveren of door een ho-
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ger traktement te bedingen) maar dat zou wellicht ten koste zijn gegaan van de
gemeenten en, daarmee, van de 'onbaatzuchtige' reputatie van de beroepsgroep. Wanneer men daarentegen de instroom van de theologische faculteit
had trachten te verbreden door nog meer of hogere rijksbeurzen in te stellen
had men mogelijk vooral aspiranten uit lagere sociale klassen aangetrokken.
Dat trachtten de synode, de Kroon en de faculteiten nu juist te voorkomen: de
predikantenstand moest zich niet verlagen tot het doelbewust werven van aspiranten uit de kleine burgerij, laat staan de volksklasse. In zijn Handboek had
Boers al benadrukt dat de roeping tot het predikambt vooral niet al te geestelijk opgevat moest worden:
Zij, derhalve wien het aan de noodige geschiktheid en vatbaarheid ontbreekt, — of die
in zodanige omstandigheden zijn geplaatst dat de kosten, tot het aanvangen en voortzetten der hiertoe noodige letteroefeningen gevorderd, hunne eigene bezittingen te boven gaan, en die geenen zekeren staat kunnen maken op de bijdragen van anderen, moeten hieruit besluiten dat zij, welk eene begeerte tot de Heilige Bediening zij ook in zich
meenen gewaar te worden, tot dezelve door God niet geroepen worden.18

Niet alleen voor het aanzien van de predikantenstand maar ook voor de rust en
orde in de kerk zou het nadelig zijn om, zoals vroeger, kandidaten aan te trekken uit de lagere klassen. Waren het immers niet vaak zulke jongens die zich,
eenmaal in het ambt, ontpopten als scheurmakers en oproerkraaiers, die het
kerkvolk opruiden tegen het kerkbestuur? In zijn repliek op het adres van collega Dirk Molenaar had Bernard Verwey daarom gepleit voor behoedzame rekrutering:
Wilt gij of uwe kinderen, of, door uwe Christelijke milddadigheid, die van anderen tot
het leeraarsambt laten opleiden, zijt dan omzigtig. Er moet toch eene zekere beschaafdheid, een goede aanleg, een zedelijke zin bij den jongeling zijn, indien men van hem,
met eenige hope, een' waardig Leeraar zal tegemoet zien. Geen stand is uitgesloten, om
tot de eere van Christus Dienaar te kunnen worden toegelaten; doch het is verkeerd, om,
zonder behoorlijk onderzoek, uit de mindere kringen de voorwerpen te kiezen [...] Dikwerfwas een vroom, Godvruchtig mensch voorheen een geschikte, bekwame winkelier,
borstelmaker, of tinnegieter, die naderhand een onkundig Predikant werd, en zich juist
te meer onbeschaamd betoonde, naarmate hij ongeleerder was.19

Door het theologisch academiegeld te verhogen kon dit gevaar worden vermeden: er werden meer aspiranten aangetrokken maar het bleef 'in de familie'.
Dit was overigens ook een beproefde vorm van rekrutering. Zoals eerder vermeld kwam sinds de zeventiende eeuw ongeveer een op de drie predikanten
uit een domineesgezin. In de woelige decennia rond 1800 had dit voor slechts
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een kwart van de nieuwbenoemde dominees gegolden. 20 Veel predikanten waren toen kennelijk niet in staat om hun zoons in de theologie te laten studeren
of vonden dat niet raadzaam. Rond 1830 leek het vertrouwen in een kerkelijke
toekomst echter meer dan hersteld. Van de ruim zeshonderd jongens die toen
theologie studeerden — een ongekend hoog aantal 21 — was bijna een derde
van weleerwaarde komaf.22 De verhoging van het theologisch academiegeld
had zijn doel kennelijk niet gemist: het predikantentekort was grotendeels opgelost door verhoging van de rekrutering uit eigen kring. Alleen wie kwaad
wilde denken, kon menen dat domineeszonen niet het schoonste, maar het
voordeligste vak hadden gekozen:
Dat Karels papa ook predikant was, en dus, als zoonlief in de theologie studeerde, ieder
jaar ƒ 200 kon bekomen, werd gewoonlijk niet als reden opgegeven, dewijl ieder wel
wist, dat Ds. Lamming ook zonder die gratificatie zijn' zoon best kon laten studeren,
doch onder ons gezegd geloof ik, dat die tweehonderd gulden ook wel eenig gewigt in
de schaal gelegd zullen hebben [...J23

Ook het aandeel van theologen in de totale studentenpopulatie nam fors toe.
Van alle Leidse studenten was in 1820 een kwart, in 1825 een derde, en in 1835
ruim een derde theologant. Elders was het aandeel van dominees in opleiding
nog groter. In Utrecht maakten ze in 1825 — rond 1830 ook in Groningen —
bijna de helft van de totale studentenpopulatie uit. 24
Het aantal afgestudeerde theologen stond algauw opnieuw in wanverhouding tot het aantal predikantsvacatures. Na het tekort van de jaren twintig
deed zich in de jaren dertig een overschot voor. Grote aantallen 'kandidaten tot
de Heilige Dienst' moesten jarenlang wachten op een beroep naar zelfs de onaantrekkelijkste gemeenten. Hoe treurig hun bestaan eruit zag, beschreef
'Vlerk' (de Leidse theologiestudent Bernard Gewin) in zijn humoristische roman Reisontmoetingen van Joachim Polsbroekerwoud:
Hij was proponent, een dier benijdbaren, wier namen vier- of zesmaal 's jaars in lange
lijsten achter de Boekzaal worden aangeplakt, even als die van dienstboden op een verhuurkantoor, en die van wijnen op eene prijscourant; een dier gelukkigen, welke nooit
hunne betrekking kunnen noemen, zonder een medelijdenden glimlach of schouderophalen te ontmoeten; over wie iedereen, als over publiek goed, meent te kunnen en
mogen oordeelen en beschikken [...] Is de proponent treurig of ernstig: 'hij zal zich nog
doodkniezen', of'wie wil met zoo'n stijven Klaas te doen hebben?' Is hij vrolijk en opgeruimd: 'hij trekt het zich niet veel aan; 't kan hem niet schelen; hij is ongeschikt voor zijne betrekking.' [...] de meeste proponenten [zouden] wel onder hunne namen willen
schrijven: 'Verzoeke van brieven en betuigingen van beklag verschoond te blijven.'25
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Eerder had een anonieme auteur een boekje opengedaan over het deerniswekkende lot van 'jeugdige geestelijken die nog in geene ambtsbetrekkingen geplaatst zij n'. In afwachting van een beroep zouden velen vervreemden van hun
roeping. In plaats van zich te gedragen naar hun toekomstig ambt van dienaar
des Woords, vervielen ze in hun vroegere studentikoze levensstijl. Ze lazen geen
theologische of stichtelijke lectuur maar romans, novellen of filosofische werken. Om van ander werelds vermaak nog maar te zwijgen:
De jeugdige geestelijke gaat naar het koffijhuis. — Men stelt hem daar eene partij biljard voor. 'Best Vriend! denk dat ik...' — 'Dolligheid, ge zijt immers geen Dominé; ja,
dan ware het iets anders, kom, kom...' Slechts weinige pogingen nog ter overreding, een
'ge wilt den Dominé uithangen' en de jeugdige geestelijke staat aan de groene tafel.
Morgen verhaalt mij iemand, dat hij met den jeugdigen geestelijke l'hombre of boston
speelde, overmorgen ontmoet hij denzelven in het concert [...] De geestelijke wordt eerst
geestelijke, wanneer hij op een boerendorp het ambtskleed omhangt. Wel hem, indien
hij het dan tenminste wordt! Voor menig een zal die onzalige tusschentijd ligt de gansene loopbaan bederven. 26

Was de kandidaat tot de Heilige Dienst eenmaal onder zijn studievrienden,
dan 'spoelt de wijn de proponent weg, zodat de sluimerende student weder
ontwaakt'. 27 En dat moest dan dominee worden.

In de jaren 1830 moesten kandidaten met elkaar wedijveren om een beroep. Detail van de plaat bij de
(Leidse)Sfudcrcrcn-a/manakvoor 1838. Foto: UB Amsterdam.
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'BUKKEN, KRUIPEN, VLEIEN': HET

PROPONENTENBESTAAN

Wie in de jaren dertig als proponent beroepen wilde worden moest stad en
land afreizen om in vacante gemeenten 'zijn gaven te laten horen'. Het houden
van zo'n 'nominatiepreek' was sinds 1818 verboden voor dienstdoende predikanten; de synode vond het beneden de waardigheid van een herder en 'leraar'
om aan een concours deel te nemen. Voor proponenten was dit echter de aangewezen manier om aan een beroep te komen. De kerkenraden profiteerden
daarvan: sommige lieten de ene na de andere kandidaat opdraven. Een nieuw
gezicht trok namelijk veel kerkgangers en was dus goed voor een vette collecte.
Voor proponenten zelf daarentegen was het nominatiepreken soms een ronduit ontluisterende ervaring:
Zaturdag avond kwam ik aan en werd bij eenen Ouderling ingekwartierd. Mijne souspieds schenen den man te hinderen, mijn zwarte cravate rook naar néologie. 'Preekt uwé
uit het hoofd, Dominé?" — 'Uit het hart, broeder.' De broeder zweeg.
Was het schaamte of verontwaardiging, die mij het bloed naar het hoofd deed stijgen,
toen ik den kansel beklom? Van mijne vroegste jeugd had ik diepen eerbied voor die
plaats: nu beklom ikzelf haar — om aan heilbegeerige zondaren den Verlosser te verkondigen? Neen, om mij door een' hoop waanwijze landlieden te laten keuren, om stem
en gebaar en oogopslag te laten begluren, om eenen verwaanden schoolvos op taal en
stijl, eene stijve oude vrijster op de snede van mijnen rok te doen letten.28

In de synode drongen sommigen aan op het beteugelen van 'de aanmatigingen
van Dorps-kerkeraden', maar dat bleef een vrome wens.29 De kerkenraden werden zelfs niet verplicht om de reis- en verblijfskosten van de proponenten te
betalen. Ook de voorgestelde regel dat kerkenraden maximaal twaalf kandidaten zouden mogen 'horen' werd niet ingevoerd.30 Door de moordende concurrentie zag menig kandidaat zich genoodzaakt om concessies te doen aan de
smaak, de opvattingen en verwachtingen van de vacante gemeente. Tot welke
dwaze tonelen dat kon leiden, beschreef E. J. Potgieter—die bevriend was met
'Vlerk' en veel andere theologen — in zijn novelle Als een visch op hetdrooge. Potgieter observeerde een exemplaar van 'de dolende ridderschap onzes tijds' in
de diligence, op weg naar het dorpje waar hij zou preken. Bij het naderen van
het gehucht begon de proponent zijn uiterlijk te fatsoeneren: hij zette zijn bril
af ('ach, een proponent, die leest!'), probeerde zijn krullende haar glad te strijken ('ach, een proponent met kroes haar, en dus ook met kroeze zinnen!') en
moffelde zijn glacé handschoenen weg.
Uit de koets te wippen als een flinke borst, dat scheen hij te weten, dat mögt niet; maar
moest hij er uitstappen als een paauw of uitkruipen als eene wezel: 'Ay, there's the rub!' Hij
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was er uit; — en de conducteur deed over het gansche spel een karakteristiek licht opgaan, door zijn onbarmhartig: 'Dat is nommer zeven; zeg nog, dat zij geene keus hebben
van hemeldragonders!'31

De ervaring leerde volgens Potgieter inderdaad dat niet de meest bekwame
proponenten beroepen werden, maar zij die het meest blijk gaven van 'de aanmatiging en de verwaandheid, welke het dom gemeen voor waardigheid
groet'. Wie niet werkloos wilde blijven, wist dus wat hem te doen stond: 'Hij
moest veinzen, hij moest huichelen, hij moest van buiten leeren, zoo hij bevallen zou.'32 Het nominatiepreken dwong theologen aldus tot een weinig stichtelijke vorm van zelfverloochening en zelfvernedering. De schrijver van de
schetsenbundel Na hetstudenten-leven (1847) noemde de positie waar een proponent in gedrongen werd een academicus onwaardig:
Is het niet een bedroevend schouwspel een jongeling van goeden huize, die een vrij onafhankelijk leven aan de akademie geleid heeft, die daar gevierd en ontzien werd, die
zich ten doel gesteld heeft het Evangelie te prediken, het leeraars-ambt te bekleeden, en
die daarvoor geld en tijd geofferd heeft, is het, herhaal ik, geen bedroevend schouwspel
zulk een te zien bukken, neen, het hooge woord moet er uit... te zien kruipen, laaghartig vleijen en kruipen om een beroep te erlangen [...]
Vernedert dat vleijen en dat kruipen ook niet den stand des predikants, en moet het
denkbeeld den jongen man, wiens hart op de regte plaats zit, niet grieven, ja van verontwaardiging doen bloozen [...]33

De onwaarachtige, onderdanige opstelling waartoe ze gedwongen werden,
was volgens de schrijver vooral misplaatst gezien het bedroevend lage beschavingsniveau van plattelandskerkenraden. In plaats van de verstandigste, zouden vaak de rijkste gemeenteleden tot ouderling of diaken worden benoemd:
[...] de tijden zijn gelukkig voorbij toen er nog boeren regtbanken bestonden, maar de
tijd is helaas! nog niet voorbij, waarin de domkop zijn stem geeft tot het al of niet beroepen van eenen predikant.34

De felle toon waarop in deze en vele andere beschouwingen, verslagen of verhalen uit de jaren dertig en veertig gesproken wordt over de 'aanmatiging" en
'domheid' van kerkenraden, de Tcrenkingen' die sommige proponenten zich
moesten laten welgevallen en het 'verraad aan zichzelf', 'aan hun stand' of'aan
de wetenschap' dat anderen pleegden, doen vermoeden dat inmiddels niet alleen het aantal theologen sterk was toegenomen maar ook hun standsbewustzijn, hun gevoel van waardigheid en zin voor autonomie. De overvloedige, verontwaardigde of juist meesmuilende aandacht voor de 'vernederingen', door
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Laa Ci oncurrenci?

iv i fie
VJV

'Mededinging verlevendigt': in de jaren 1830 reisden kandidaten stad en land af om met een proefpreek
naar een beroep te dingen. Detail van de plaat bij de UtrechtscheStudcntcn-alamanak voor 1833. Foto: UB
Amsterdam.

Godgeleerden ondergaan, duiden paradoxaal genoeg op een verhoging van
hun sociale positie — althans op een streven daarnaar. Nu ze van betere komaf
waren dan tevoren, nu hun opleiding een zoveel academischer karakter droeg,
nu hun maatschappelijk nut door velen werd erkend konden predikanten en
proponenten er aanspraak op maken, behandeld te worden als leden van 'een
geleerde stand'.

EEN MARGINALE STUDIERICHTING
In geen geval kan de aandacht voor de 'beledigingen' aan het adres van deze
stand rechtstreeks worden verklaard uit het overaanbod van theologen. Zodra
duidelijk was geworden hoe somber de toekomst er voor veel proponenten uitzag, was het aantal roepingen namelijk alweer sterk gedaald. Na 1830 was het
totaal aantal theologanten in tien jaar ruwweg gehalveerd. Het aantal rijksbeurzen was in 1836, mede naar aanleiding van het proponentenoverschot,
verminderd van zeventig tot vijftig. In 1843 werden ze zelfs geheel wegbezuinigd en verloren theologen hun vroegere vrijstelling van collegegeld.35 Hun
aandeel in de totale studentenpopulatie schrompelde ineen: in Utrecht was in
de jaren veertig 'slechts' een op de drie studenten theoloog. Ook in de andere
universiteitssteden nam het aantal godgeleerden af: hun aandeel in de Groninger academiebevolking daalde van bijna de helft in 1830 tot een kwart in
1845. Volgens de Leidse almanak van dat jaar was niet langer een op de drie studenten theologant, zoals in 1830, maar slechts een op de zes. Voorgoed gemar-
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ginaliseerd was de theologische faculteit nog niet: rond 1855, toen de vroeg negentiende-eeuwse predikantengeneratie vervangen moest worden, bereikte
ze — absoluut en procentueel — weer vrijwel hetzelfde niveau als in de jaren
dertig. Pas na i860 zette de definitieve daling in: afgezien van een kortstondige opleving in het fin de siècle kalfde haar aandeel voortdurend verder af, tot de
huidige halve procent.
Duidelijker dan in absolute aantallen of procenten komt deze marginalisering tot uitdrukking in de rangorde der faculteiten. Tot 1870 lag deze vrijwel
vast: in de drie universiteitssteden en in Amsterdam was het vrijwel zonder
uitzondering ofwel de faculteit der godgeleerdheid of die der rechtsgeleerdheid die de meeste studenten telde. De faculteit der geneeskunde bekleedde
gewoonlijk (met zo'n twintig procent van de studenten) de derde plaats, op afstand gevolgd door de twee faculteiten der 'voorbereidende' wetenschappen:
'letteren en wijsbegeerte' en 'wis- en natuurkunde'. Vanaf 187036 werd dit vaste
patroon doorbroken; de positie van de theologische faculteit werd toen aan de
ene academie heel anders dan aan de andere. In Groningen belandde ze langzamerhand, in Leiden plotsklaps op de laatste plaats; in Utrecht daarentegen
werd de theologische faculteit weer de grootste—en bleef dat zelfs tot enkele
jaren na de invoering van de Wet op het Hooger Onderwijs (1876).
Terwijl theologen in die jaren in Leiden maar iets meer dan vijf en in Groningen iets meer dan vijftien procent van de studentenpopulatie uitmaakten,
was hun aandeel in Utrecht nog altijd heel hoog: niet minder dan veertig procent. De Utrechtse theologische faculteit, sinds 1844 de grootste in het land,
leidde vanaf i860 meer dan de helft van de aanstaande hervormde predikanten
op. Rond 1880 studeerde zelfs ruim twee derde van de theologen onder de
Dom. De marginalisering van theologen (in Leiden en Groningen) ging dus gepaard met een proces van concentratie: theologie studeren werd iets Utrechts.
Pas in 1882 moest de faculteit der godgeleerdheid in Utrecht haar eerste plaats
afstaan — niet aan de juridische, maar aan de medische faculteit. Tot de Eerste
Wereldoorlog werd de Utrechtse academie gedomineerd door dokters en dominees in opleiding. Niet eerder dan in 1915 moest de theologische faculteit
ook rechtsgeleerdheid voor laten gaan en werd ze, evenals in Leiden en Groningen, de kleinste.
Waar vroeger ofwel de theologische of de juridische faculteit de meeste studenten had geteld was vanaf de jaren tachtig de faculteit der geneeskunde vrijwel altijd de grootste. Voor men dit bestempelt tot een bewijs van 'secularisatie' of 'medicalisering', dient ook de output der verschillende faculteiten in
ogenschouw te worden genomen. Deze geeft een heel andere ontwikkeling te
zien. De faculteit der geneeskunde telde weliswaar jarenlang (van 1885 tot
1920) de helft van alle studenten, maar haar aandeel in het totaal aantal afgestudeerden bedroeg slechts een vijfde. De theologische en de juridische facul-
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teit daarentegen hadden in het aantal 'eindexamens' een twee keer zo groot
aandeel als in de studentenpopulatie. Deze discrepantie moet waarschijnlijk
worden toegeschreven aan het verschijnsel dat medici langer, juristen en theologen daarentegen korter studeerden dan de gemiddelde student. De faculteit
der rechtsgeleerdheid leverde nog altijd de meeste academici af. Het krimpen
van het aandeel van theologen in het studentental kan dus slechts ten dele worden toegeschreven aan verminderde belangstelling voor godgeleerdheid en
predikambt. Theologen bleven een groot deel (tot 1910: een vijfde) uitmaken
van de stroom hele en halve academici die ieder jaar de universiteit verruilden
voor 'de maatschappij'. 37 De positie van theologen in het studentenleven werd
evenwel steeds marginalen Maar waren ze niet altijd al buitenbeentjes geweest?
Volgens de Nijmeegse neerlandicus Gerard Brom was dat zeker het geval. In
zijn bekende, invloedrijke studie De omkeer in 't studentenleven (1923) stelde hij
dat ten tijde van 'Klikspaan' (de Leidse student-auteur Johannes Kneppelhout,
1814-1885) niet alleen 'ploerten' (burgers) maar ook theologiestudenten met
diepe minachting werden bejegend:
Wat moest het ras 't ontgelden 'monsjorum talium, qui Domini esse volunt, sauso nam
simili omnes sunt overgoten'. In Utrecht, waar de theologen de kleine helft van de Studenten vormden, hadden ze een eigen corps, dat zich eerst na de Tiendaagse Veldtocht
[...] met het grote mocht verbroederen. Met een duidelike zinspeling werd de naam
theoloog afgekort tot 'loog' en 't hele soort harteloos afgemaakt.38

Klikspaan had zich volgens Brom medeplichtig gemaakt aan deze minachtende behandeling van theologiestudenten; in zijn Studenten-Typen en Studentenleven zou hij hen 'uitsluitend voor hatelikheden' hebben gebruikt. Dat hij geen
aparte schets wijdde aan het 'type' van de theologant maar wel anderen opriep
om zo'n bijdrage te schrijven, bewees volgens Brom dat hij er zelf'zijn vingers
niet vuil [aan] maken wou'.
Deze argumenten houden geen van alle steek. Met 'monsjorum talium qui
Domini esse volunt' worden geen aspirant-predikanten bedoeld maar 'van die
meneren die Heren willen wezen'. Dat blijkt overduidelijk uit de context: het
gedicht waar dit citaat aan is ontleend drijft niet de spot met theologen maar
met de modegrillen van de H.H. Studenten in het algemeen. 39 In de tweede
plaats hadden Utrechtse theologiestudenten weliswaar een eigen 'corps', maar
in tegenstelling tot wat Brom beweert, werd dat — zoals ik later zal beschrijven — na de Tiendaagse Veldtocht juist opgericht. In de derde plaats is het verre
van opmerkelijk dat Klikspaan 'de theologant' niet portretteerde. Die twijfelachtige eer viel evenmin te beurt aan de medicus, de classicus en defilosoof.Alleen aan 'de jurist-literator' wijdde Klikspaan een schets en dat zelfportret viel
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De integratie van theologanten in het studentenleven begon met het vormen van eigen verbanden. Zilveren penning van de Utrechtse theologensenaat. Gereproduceerd uit Hofstee, Geschiedenis (Universiteitsmuseum Utrecht).

bepaald niet vleiend uit. Dat Klikspaan zijn medewerkers opriep om 'de theologant^ te portretteren was waarschijnlijk omdat hij hen daar beter toe in staat
achtte dan zichzelf. Veel van zijn co-auteurs, dat verzwijgt Brom, hadden namelijk zelf theologie gestudeerd. Grote delen van Klikspaans tweede bundel,
Studentenleven, werden geschreven door bevriende godgeleerden. 40 De enkele
keren dat theologanten er niet zo goed vanaf komen, kunnen dus niet worden
opgevat als blijk van theologenhaat. Als er één type was waar Klikspaan een hekel aan had dan was het 'de diplomaat', de rijke, verwende rechtenstudent. In
de vierde plaats was 'loog* weliswaar geen vleiende maar wel een voor de hand
liggende aanduiding. Tot ver in de negentiende eeuw waren theo's, zoals ze tegenwoordig soms heten, de enige studenten die van achteren zo heetten; hun
studierichting was de enige -logie. Overigens werden ze meestal niet 'theologen'
genoemd maar 'theologanten' (vergelijk het Engelse theologian en het Franse
théologien). De uitgang '-loog1 was in principe voorbehouden aan de weinigen
die gepromoveerd waren tot doctor in de godgeleerdheid.
De plaats van theologanten in de negentiende-eeuwse studentensamenleving was lang niet zo ondergeschikt als Brom suggereert. 41 Apart was die positie echter wel: de theologant was een herkenbaar 'studenten-type'. In het vervolg van dit hoofdstuk zal ik onderzoeken wat er dan wel zo 'typisch', zo 'apart^
aan hen was; in welke opzichten theologiestudenten zich onderscheidden van
hun broeders in andere faculteiten — en welke veranderingen zich hierin voltrokken. Zo'n onderzoek is niet slechts van universiteitshistorisch belang: de
plaats van theologanten in de studentensamenleving vormt een goede indicatie van de sociale positie van predikanten. In hun studententijd doen jongeren
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immers niet alleen allerlei wetenschappelijke kennis op; ze leren tevens wat ze
waard zijn.

VREEMDE KOSTGANGERS

In de studentenwereld van het Ancien Régime hadden theologanten een nogal
afgezonderd bestaan geleid. Een tastbaar bewijs voor dat isolement vormden
de collegia die de drie oudste Nederlandse universiteiten voor aanstaande predikanten hadden ingericht. Aan alle twaalfde- en dertiende-eeuwse universiteiten in Europa waren zulke colleges te vinden geweest; ze waren bedoeld om
de kosten van het levensonderhoud laag te houden en om het roerige studentenvolkje wat te beteugelen. De Leidse, Franeker en Groninger colleges voegden daar een derde doelstelling aan toe: het rekruteren en socialiseren van aanstaande predikanten. 42 Een belangrijke reden voor het stichten van de eerste
Nederlandse universiteiten was immers dat de 'gereformeerde' kerk moest
worden voorzien van academisch geschoolde herders en leraars. Gedurende de
eerste jaren van haar bestaan was de Leidse universiteit (1575) daar echter niet
in geslaagd. De hogere standen bleken zich niet geroepen te voelen en de lagere ontbrak het aan de benodigde middelen.
Toen ook de Staten van Friesland een universiteit stichtten, in Franeker
(1585), stelden ze meteen beurzen in voor minder draagkrachtige jongens die
predikant wilden worden. De Staten van Holland volgden dat voorbeeld maar
gingen nog een stap verder: hun 'voedsterlingen' te Leiden werden in één hospitium gehuisvest, 'om soo wel in Godtzalige manieren als in de theologie geconstitueert ende geëxcerceert te worden'. 43 Het plan om zo'n internaat op te
richten voor aanstaande predikanten (en schoolmeesters) was ouder dan de
academie zelf: in de Leidse stichtingsakte en de ontwerp-statuten werd het al
expliciet genoemd. 44 Ook de kerk drong hierop aan. In 1581 had de gewestelijke synode van Holland gepleit voor het stichten van colleges 'in die maniere als
die fraterhysen plegen te syn (uitgenomen de affgoderye ende superstitie)'. 4S
Deze colleges zouden een stimulans kunnen geven aan de Leidse academie en
een passende besteding vormen van de 'geestelijke goederen'.
Na een lange, moeizame aanloop werd in 1591 het Leidse Statencollege geopend. Het dertigtal studenten dat daar op kosten van het gewest Holland
werd onderhouden, was onderworpen aan een strikt regime. Contact met studenten buiten het college werd ontmoedigd: zonder toestemming van de regent mochten de bursalen zelfs overdag het pand niet verlaten. Ze werden niet
geacht zich studentikoos te gedragen; de reglementen verboden hun expliciet
'zich op te pronken, als paeuwen door de stad te gaen, gekleed als studenten, ja
degens te dragen. Zij moesten gedencken dat sy op 's lands costen onderhou-
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den werden/ 46 De aantrekkingskracht van 'de Staten-bak' was er niet minder
om: deze huisvestte soms niet minder dan tachtig studenten. 47 Een aanzienlijk
deel van de theologiestudenten werd dus 'beschermd opgevoed', in afzondering van hun academiebroeders.
De Bataafse Revolutie maakte hier een eind aan: na de theologische faculteiten werd ook het Statencollege, als symbool van de bevoorrechting der 'gereformeerde' kerk, ontbonden en vervolgens opgeheven. De fondsen waaruit
men het College had gefinancierd werden omgezet in dertig beurzen voor studenten van alle gezindten en studierichtingen. In tegenstelling tot de opheffing van de theologische faculteit was die van het Statencollege definitief:
het keerde in 1815 niet terug. Instellingen als deze waren niet alleen onverenigbaar met de grondwettelijke gelijkberechtiging van alle kerkgenootschappen,
maar ook met het streven naar een volop academische predikantsopleiding. De
theologische studie zou voortaan in nauwer verband met andere universitaire
disciplines moeten staan.

'LETTEREN VAN BESCHAAFDHEID'
Uit de studieprogramma's die in 1815 bij Organiek Besluit werden vastgesteld,
bleek dit streven zonneklaar: gedurende de eerste, 'propedeutische' fase van
hun studie zouden theologanten voor een groot deel hetzelfde onderwijs volgen als andere studenten. Maar liefst acht van de tien 'propedeutische' vakken
hadden ze gemeen met de eerstejaars van andere studierichtingen — het
meest met juristen maar ook met medici en natuurvorsers. Dit curriculum
kwam voort uit een Bildungs-idea.a\. Het hoger onderwijs was gericht op het
vormen van 'eenen geleerden stand in de maatschappij',48 die zich zowel door
algemene ontwikkeling als door vakkennis onderscheidde. Allen die tot deze
stand wilden behoren, zouden daarom hetzelfde propedeutisch onderwijs in
de 'letteren van beschaafdheid' moeten doorlopen.
Hoe nauw het theologisch studieprogramma verweven was met andere curricula kan
men aflezen aan de 'Kaart van het Stichtse Academie-Land', een bijlage bij de Utrechtsche
Studentenalmanak van 1834. Deze kaart geeft een beeld van de vele verlokkingen en beproevingen op de weg van het Vader-Land naar het Land der Vooruitzigten en de Gouden Bergen. Wie Patropolis had verlaten en over de Pons Rectoris overgestoken was naar
Groen-Land, bereikte via Terra Eleusinia (het land der inwijdingsmysteriën) de Ingang
tot het Studieland. Daar aangekomen diende de student de Moerassen der Crediteuren,
de Domeinen van Bacchus en Venus, de Regio Aletoria (het land der kansspelen) en de
overige Velden der Verzoeking te vermijden en zich te richten op het bedwingen van de
eerste hindernis: de Bergketen der Mathesis. Aan gene zijde van dat gebergte (met Mons
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x en Mons Y) lag de Respublica Literata. Of hij nu de Regio Theologiae wilde bereiken,
het Land van Themis, van Aesculapius of dat der Philosophen, om deze Republiek der
Letteren kon geen student heen. Ieders pad voerde door het Philhellinium, de Regio
Tulliana (het land van het klassiek Latijn) de Respublica Platonis en het Land der Aerobaten (met de steden Ich en Nicht Ich).

^Xortri von het Siirmsrlif E^rabcmir-JLünï»

'Kaart van het Stichtsche Academie-Land', plaat bij de UtrechtscheStudenten-Almanak voor 1834. Foto: UB
Amsterdam.

169

Enig onderscheid tussen alfa's en bèta's werd overigens wel gemaakt: zo stonden 'Hollandse Stijl en Welsprekendheid' en 'Algemeene Geschiedenis' alleen
op het programma voor juristen en theologen; scheikunde en 'natuurlijke
historie' daarentegen alleen voor medici en andere natuurwetenschappers.
Natuur- en sterrenkunde waren echter ook verplicht voor wie uit was op een
doctoraat in de godgeleerdheid of in de wijsbegeerte en letteren. De enige studierichting waar geen enkel exact vak in voorkwam, was rechten. 49
Onderwijs in exacte vakken was niet alleen goed voor de algemene ontwikkeling van predikanten; het diende ook ter inleiding in de theologie. Rond
1800 gold 'de natuur', de empirisch te onderzoeken werkelijkheid, als een minstens zo belangrijke bron van godskennis als de 'bijzondere openbaring' in de
Heilige Schrift. Het doopsgezind seminarie beschikte daarom over een uitgebreide verzameling natuurkundige instrumenten, waar studenten theologie
en hun hoogleraren tot ver in de negentiende eeuw mee experimenteerden.
Volgens een van de docenten aan dit seminarie (Gerrit Hesselink, hoogleraar
van 1790 tot en met 1827), was natuurkundige scholing voor predikanten belangrijker dan letterkundige vorming. 50
Ook in de wiskunde moesten theologen zich bekwamen: samen met Grieks,
Latijn en 'redeneerkunde' (logica) behoorde het tot de vakken waar geen student omheen kon. 51 Aanvankelijk hoefden theologanten en juristen in spe
geen examen in de 'mathesis' af te leggen; collegebezoek volstond.52 In 1826
bepaalde de Kroon echter dat ook de 'alfa's' zich door een hoogleraar in de faculteit der wis- en natuurkunde zouden moeten laten examineren 'over de
gronden der reken- en stelkunst, alsmede over die der meetkunde, met insluiting der platte driehoeksmeting'. 53 Pas na die toets zouden ze toegelaten worden tot het 'propedeutisch' examen. In de Utrechtse almanak van 1836 stond
een gedicht over het mathesis-examen van Jeroen, een theologiestudent die
zijn eerste jaar had doorgebracht met drinken en fuiven:
De derde professor die het zou wagen
Hem nu ook eens naar zijn geleerdheid te vragen
Streek eerst op zijn bef, en sprak aldus:
Quomodo invenitur drculus?
Daar kan ik, hernam hij, eerst hoogte van krijgen
Wanneer mij de wijn naar 't hoofd wil stijgen;
Dan ben ik gelijk aan een groote spil
Waar heel de wereld om draaien wil.

De uitslag van het examen laat zich raden: 'Jeroenius non admittitur'. 54 Al bij
hun eerste inschrijving zouden studenten met een getuigschrift moeten aan-
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tonen dat ze enig onderwijs in de 'wiskunst' hadden genoten. Met die eis werd
nogal eens lichtvoetig omgesprongen; dat suggereert althans een verhaal in de
Utrechtse studentenalmanak van 1844. Kort tevoren had de synode de koning
verzocht om theologen te ontslaan van het wiskunde-examen. 55 Dit verzoek
vond geen gehoor, hoevelen het nut van dit vak voor aanstaande predikanten
ook in twij fel trokken. 56 Nog in 1876 dichtte de Utrechtse alumnus H.M. C. van
Oosterzee: 'De dienaar van Gods Kerk moet algebraïsch weten / hoe volgens a +
b zijn preken af te meeten'. De Wet op het Hooger Onderwijs die in dat jaar
werd ingevoerd, verplaatste evenwel het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs van de academie naar het gymnasium. Het klein-mathesis, 'dat aan honderden theologen bewees hoe humaan van inborst hoogleeraren in de wiskunde zijn,'57 verdween daarmee voorgoed uit het godgeleerd curriculum. Dat was
ook het lot van de meeste andere vakken waaruit de eerste fase van de theologische studie had bestaan: alleen Hebreeuws, 'Hebreeuwse oudheden', Nederlands en logica bleven over. Het gevolg daarvan was dat theologanten na 1876
veel minder te maken hadden met andere studenten: evenals voor 1815 vertoonde hun curriculum vrijwel geen overeenkomst meer met rechten en letteren, laat staan met genees-, wis- of natuurkunde.

'S KONINGS WAPENROK

De opheffing van het Statencollege en de invoering van het nieuwe curriculum
duiden erop dat de buitenstaanderspositie van theologanten in de studentensamenleving werd doorbroken. In één opzicht werd echter juist een nieuwe
uitzondering van kracht: theologiestudenten werden vrijgesteld van de plicht
om in de Nationale Militie te dienen.
Op zichzelf was het van de 'weerplicht' uitzonderen van religieuze specialisten zo oud als de weg naar Rome. Wie de goden offers bracht, zo heette het,
mocht zijn handen niet met mensenbloed bezoedelen. Sinds de tijd van Constantijn de Grote, toen het christendom staatsgodsdienst werd, was de clerus
van deze herendienst ontslagen. Het rooms-katholieke kerkrecht verbood
geestelijken zelfs de wapenrok te dragen; een militair verleden gold als belemmering voor het ontvangen van de priesterwijding.
In de loop van de negentiende eeuw kwamen deze canonieke bepalingen in
conflict met de aanspraken van de moderne natiestaat. In het ene na het andere Europese land was ten tijde van Napoleon namelijk de algemene dienstplicht ingevoerd.58 Van vrijstelling voor geestelijken wilde men in sommige
landen aanvankelijk niet weten. Er was geen reden, vond men in Pruisen, om
een hele stand van deze burgerplicht te ontslaan. Pas in 1835 werden katholieke theologiestudenten vrijgesteld; twintig jaar later werd deze regel ook van
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toepassing verklaard op protestantse theologanten. Die waren daar niet onverdeeld gelukkig mee. Het strookte niet met hun idealen van burgerschap, mannelijke eer, patriottisme en 'priesterschap aller gelovigen'. Bovendien vond
men dat predikanten moesten kunnen bewijzen dat ze, in tegenstelling tot katholieke 'zwartrokken', hun mannetje stonden. 59 Ook in Frankrijk, Italië en
andere Europese 60 landen werd de militaire dienst van 'geestelijken' inzet van
de strijd tussen staat en (katholieke) kerk.
In Nederland daarentegen werden de 'bedienaren der godsdienst' zonder
slag of stoot vrijgesteld van deze burgerplicht: bij de invoering van de algemene dienstplicht, in 1814, werd meteen een uitzondering gemaakt voor predikanten, priesters en zij die daar voor doorleerden. 61 Hoewel deze regeling
waarschijnlijk bedoeld was voor katholieke geestelijken en seminaristen,
maakten hervormde theologen er dankbaar gebruik van. De hervormde synode vond het vrijstellen van theologen vooral van belang voor hun studievoortgang; aan mogelijke morele overwegingen maakte ze geen woord vuil.62 Ook
principiële bezwaren tegen het vrijstellen van theologanten — als uitdrukking van een roomse, dubbele moraal voor 'geestelijken' en 'leken' — werden
pas vanaf de eeuwwisseling geopperd. 63 De reden daarvan is dat eerst in 1898
de persoonlijke dienstplicht zou worden ingevoerd. Tot die tijd konden jongens van gegoeden huize hun militaire dienstplicht afkopen door een remplaçant in te huren. Voor veel theologiestudenten was dat echter niet zo eenvoudig. Hoewel het predikambt in de negentiende eeuw meer patriciërs trok dan
ooit tevoren, was het gros van de theologanten van tamelijk bescheiden komaf.
Volgens Otterspeer kwamen in de periode 1815-1845 ongeveer twee van de
vijf Leidse studenten uit een 'hoog' milieu. In de juridische faculteit gold dat
zelfs voor de helft à twee derde; in die der godgeleerdheid daarentegen voor
niet meer dan een op de tien studenten. Het gros van de aspiranten tot het predikambt was afkomstig uit de kleine middenstand. In de volgende drie decennia (1845-1875) werd dit verschil nog groter. Terwijl nu vier van de tien Leidse
juristen uit middengroepen gerekruteerd werden, gold dat voor niet minder
dan acht op de tien theologen. 64 In de studentenwereld bleef zo'n verschil in
sociale herkomst zeker niet onopgemerkt:
'Ik bedoel' — vervolgde Van Raadt—'dat er eene massa jongelui in de theologie studeeren, die liever zakjes hadden moeten blijven plakken of rekeningen schrijven. De zoon
van je schoenlapper heeft plan in de theologie te studeeren. Heerlijk! Maar weet zulk
een individu wat hij wil? Hij weet, onder andere, dat het verbazend voornaam staat,
"Dominé" te willen worden [...] Mijnheer komt aan op de academie; heeft wat instinct,
en ruikt spoedig uit wat hoek de modewind waait. Ernstige jongelui worden zijne
vrienden, hij gaat een stemmigen gang, en kijkt uit zijne oogen als een brok beschimmelde kabeljauw!'65
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Dit klassenverschil werpt een ander licht op de vrijstelling van militaire
dienstplicht voor theologanten: daarmee werd minder tegemoet gekomen aan
morele dan aan materiële bezwaren. De uitzondering voor aanstaande predikanten werd eerder gemaakt wegens hun maatschappelijke herkomst dan met
het oog op hun kerkelijke toekomst.66
Dat vroeg negentiende-eeuwse theologiestudenten niet te vroom waren om
's konings wapenrok te dragen was al gebleken in 1815, toen Napoleon op het
vasteland was teruggekeerd. Onder de tientallen Nederlandse studenten die
vrijwillig ten strijde waren getrokken om zijn opmars te stuiten was ook een
flink aantal theologanten. In Utrecht vormden ze zelfs meer dan de helft van
de officieren enflankeurs.67Een van hen was de latere hoogleraar Barthold Reinier baron de Geer van Jutphaas (1791-1840), die zich ondanks de bezwaren van
zijn ouders bij de vrijwilligers had gevoegd:
De algemeene geestdrift tegen Buonaparte (den losgebroken beer) moest zig ook wel aan
het toen niet talrijke studentendom mededelen, temeer om hetgeen onze Akademien
door hem hadden geleden. Dus werd reeds de winter aan plannen van wapening toegewijd; en terwyl overal vrywilligers zich opdeden, om de Fransche magt, die zich weer
vormde, te gaan keren, waren ook de studenten, de Leydsche iets vroeger, de Utrechtsche
iets later, met het voorj aar in de wapens. Wy waren tusschen de 40 en 50, met een kapitein
van de Kolonialen aan het hoofd, en eigen gekozen lieutenants en onderofficieren.68

De Geer werd door de 'vry talrijke Theologanten' tot luitenant gekozen en zelfs
uitverkoren om de koning om orders te vragen. Tegen de tij d dat ze marsbevel
kregen, was het pleit echter al beslecht.
Toen vijftien jaar later 'het muitziek rot der Belgen' zich roerde en de studentenstand massaal deelnam aan de Tiendaagse Veldtocht (van 2 tot 12 augustus 1831) waren de godgeleerden opnieuw sterk vertegenwoordigd. In Leiden
leverde hun faculteit zelfs het grootste contingent vrijwillige jagers en flankeurs. Voor een van hen dichtte Da Costa een even vroom als krijgslustiglied:
Dierb're broeder! eedle jeugd!
trekt met Christen-heldendeugd
't heir der tijgren tegemoet,
dorstig naar oud-Hollandsch bloed.69

Ook in Utrecht weerden de godgeleerden zich: ze vormden meer dan de helft
van de studentencompagnie. Kort na het uitbreken van de opstand, schreef de
vierdejaars theologant Pieter Jacob Costerus aan zijn broer:
Ik weet niet, welk eene soort van woede mij bezielt op het denkbeeld, dat wij Hollan-
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ders, als goedbloeden voor oproerige Brabanders zouden moeten onderdoen, zonder
dat wij onze krachten hadden gemeten. Zoodra ik bemerk, dat er wederstand moet geboden worden, zal ik mij op mijne ruime kamer in den wapenhandel trachten te oefenen, en dan, met Gods hulp, zal ik den Satan den kop pogen te vermorselen.70

Een maand later voegde Costerus de daad bij het woord, en meldde zich bij de
Vrijwillige Jagers. Zolang de studentencompagnie niet was gemobiliseerd,
exerceerde hij op zijn kamer. Op 7 oktober schreef hij trots dat hij gevorderd
was tot 'de lading van 12 tempo's'. In november 1830 trokken de Utrechtse studenten ten strijde, elk gewapend met een gedrukt exemplaar van de 'heerlijke
leerrede' die prof. Heringa de zondag tevoren had gehouden (over Nehemia
4:9). Niet slechts de aanstaande 'leraars' der Nederlandse Hervormde Kerk betoonden zich zo vaderlandslievend: het Remonstrants Seminarie in Amsterdam was met twee studenten verhoudingsgewijs sterk vertegenwoordigd.
Zelfs de traditioneel geweldloze en staatsmijdende doopsgezinden lieten zich
niet onbetuigd: negen studenten gaven te kennen dat ze de wapens op wilden
nemen. 71 De eerste studentencompagnie in Nederland was in Groningen gevormd, waar de theologant A. Rutgers van der Loeff rector was van het studentencorps. Ook een van de hoogleraren in de theologie voegde zich bij de Groninger en Franeker flankeurs,72 nadat hij een vlammende preek gehouden had
over Psalm 60:114a ('In God zullen wij kloeke daden doen'). De abactis van het
Groninger studentencorps werd sergeant van een sectie die op een na geheel
uit theologanten bestond. Geen wonder dus, zegt Huizinga, dat de Prins van
Oranje een van de vrijwilligers aansprak met: 'U wordt zeker dominee?'—'Om
de bliksem niet, Hoogheid!' was het antwoord.
De strijdlust van de studenten in de godgeleerdheid is opmerkelijk maar
goed te begrijpen. In de eerste plaats was onder (hervormde) predikanten de
liefde voor de Oranje-dynastie altijd al groot geweest. Nu koning Willem hun
bezoldiging en hun opleiding veilig had gesteld genoot hij nog meer krediet
dan tevoren. Dankzij deze rijkstraktementen en rijksuniversiteiten was bovendien de binding van predikanten aan plaatselijke zaken losser geworden,
zodat ze zich sterker konden identificeren met het nationaal belang. 73 Ook de
nieuwe, landelijke structuur van de hervormde kerk bevorderde dat. Niet voor
niets noemde het Algemeen Reglement (artikel 9) 'de vermeerdering van godsdienstige kennis' en 'de bevordering van christelijke zeden' in één adem met
'de bewaring van orde en eendragt, en de aankweking van liefde voor Koning
en Vaderland'. In de derde plaats waren gewapende godgeleerden geen volstrekt nieuw verschijnsel: in de Patriottentijd hadden verschillende predikanten zich aangesloten bij een 'vrijkorps' of'exercitiegenootschap'. 74 Sommigen
waren 's zondags direct van de kansel op het exercitieveld gestapt. Aan zo'n patriottische prediker had de Utrechtse theologiestudent Jacobus Bellamy een
van zijn Vaderlandse Gezangen gewijd:
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Zou hij een Christen zijn, die 't Vaderland niet mint?
Die 's Vaderlands belang zich niet op 't harte bindt?
Die onverschillig blijft, hoe ook de kans moog keeren,
Of Neêrland vrij wil zij n — of zich laat o verheeren?
Die, daar een staatsorkaan, door onze streeken, loeit,
Zoo hij met rust kan zijn, zich nergens mee bemoeit?
Die immer werkloos blijft, hoe ook de nood moog prangen,
En steeds zijn' pligt bepaalt bij bedenen gezangen?75
Ook Wolff en Deken schreven over militante predikanten en studenten. Het is
tenminste aannemelijk dat ze zulke 'kanselhuzaren' op het oog hadden toen
ze hun romanheld Willem Leevend, de theologant van patricische komaf, en
hem lieten duelleren met een medestudent (die zijn meisje had beledigd). Een
bezorgde vriendin van Willems moeder schreef daarover:
Wat [weer en wind] doet hy toch met een degen, Keetje? Wy leeven niet meer in de Paapsche vervolging, dat men het Woord moet preeken met een degen in den eene, en een Bybel in den andere hand. En my dunkt, jandori, dat een Bybel en een degen zo siegt by elkaar tuigt, als een Nagtmaalsboekje in de poot van een dronken Matroos.76
De strijdlust van theologen werd in de vierde plaats aangewakkerd door de religieuze interpretaties die aan de opstand werd gegeven.77 Deze lagen nogal
voor de hand want godsdienst was een in het oog springend verschil tussen
Noord en Zuid. De strijd tegen de overwegend 'roomse' Belgen werd dikwijls
voorgesteld als een soort godsdienstoorlog, een heropvoering van de strijd tegen Alva en Inquisitie. Zo dichtte een negenjarig meisje:
Der vaad'ren moed als Helden eeren,
En bijgeloof en dweepzucht weeren. — Dat kunnen wij.
Doch orde, eer en wetten schenden,
Zich wapenen tot rooversbenden. — Dat kunnen zij.
God als onz'aller vader eeren,
D'onschendbaarheid der wetten zweeren. — Dat kunnen wij.
Hun Heil aan heiligen verpanden,
En 't Heiligst daag'lijks aan te randen. — Dat kunnen zij.
[...]
Verrad'ren door 't kanon verplett'ren,
Doch niemand om 't geloof verketf ren. — Dat kunnen wij.
Gewapend met verrader's streken
De heiligste eeden snood verbreken. — Dat kunnen zij.78
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Aanleiding voor religieuze duiding was er temeer daar godsdienst een belangrijke rol had gespeeld in het uitbreken van de opstand. Koning Willem had de
zuidelijke, rooms-katholieke clerus tegen zich in het harnas gejaagd door zijn
poging om voor priesters, evenals voor predikanten, een universitaire opleiding verplicht te stellen. Vanaf 1825 zouden de 'kwekelingen voor de roomskatholieke godsdienst' zich moeten aanmelden bij een door het Rijk bestierde,
academische instelling, het Collegium Philosophicum te Leuven.79 Om er zeker van te zijn dat de aanstaande priester daadwerkelijk gebruik zouden maken van dit staatsonderwijs werden alle klein-seminaries opgeheven.80 Dit
wekte de woede van de Zuid-Nederlandse katholieke geestelijkheid die haar
positie in het lager, middelbaar en hoger onderwijs bedreigd zag.
Voor theologiestudenten had de strijd tegen de Zuiderlingen dus een extra
symbolische lading: hier stonden niet alleen protestants en katholiek tegenover elkaar, maar ook academie en seminarie. Van het verschil tussen deze en
gene opleidingsvorm waren vroeg negentiende-eeuwse, protestantse theologen zich terdege bewust. Het feit dat ze, in tegenstelling tot de Tcwekelingen
voor de rooms-katholieke godsdienst', volop academisch geschoold werden,
bekleedde een prominente plaats in hun zelfbewustzijn. Deze universitaire
scholing was niet alleen te verkiezen vanwege haar intellectuele niveau maar
ook omdat ze zoveel meer gelegenheid bood tot omgang met studenten van
andere faculteiten en andere geloofsovertuigingen. Protestantse theologiestudenten waren zich zeer bewust van het feit dat zij, in tegenstelling tot katholieke seminaristen, deel uitmaakten van het corps studenten.

T H E O L O G I E S T U D E N T E N EN H E T CORPS

Tot ver in de negentiende eeuw werd onder 'het studentencorps' niet een specifieke vereniging verstaan, maar de Studentenstand in zijn geheel. De Bataafse en Franse tijden waren niet onopgemerkt aan deze stand voorbijgegaan: de
academische rechtbanken, vrijdommen van belasting en andere privileges
waarover studenten hadden beschikt waren voorgoed afgeschaft. Hun groepsgevoel echter, de esprit de corps, was er niet minder op geworden. Studenten bleven zichzelf beschouwen als burgers van een eigen 'staar" of'republiek'. In het
jonge Koninkrijk der Nederlanden begonnen ze zich sterk te maken voor het
herwinnen van hun vroegere maatschappelijke positie. Hun deelname aan de
Tiendaagse Veldtocht was daar een duidelijk voorbeeld van. Terwijl elders in
Europa studenten de barricades beklommen, schaarden de Nederlandse 'academieburgers' zich rond de troon. Dat leverde hun veel prestige op: na 1830
was 'het student weer iemand die er wezen mocht. De Tiendaagse Veldtocht
markeerde dus zowel een verschuiving van de plaats van theologanten binnen
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de studentensamenleving als een verandering van de sociale positie van de Studentenstand in het algemeen.81
Wie in deze stand opgenomen wilde worden moest zich vanouds onderwerpen aan de gebruikelijke ontgroening, een vernederende, vaak nogal hardhandigeritede passage. Aanvankelijk werd de initiatie geleid door de nationes, de gezelschappen van studenten uit een bepaald land of gewest. Deze vormden
namelijk het primaire sociale verband voor studenten; de 'universiteit' kwam
op de tweede plaats. In de loop van de achttiende eeuw waren deze 'naties' naar
de achtergrond verdwenen. Studenten identificeerden zich voortaan minder
met hun gewest van herkomst. De leiding van de ontgroening werd overgenomen door quasi-formele studentengezelschappen, die zich 'senaten' noemden
(omdat de ouderejaars, alsof ze hoogleraren waren, de groenen 'examineerden'
en 'promoveerden', met 'bul'-uitreiking en al). In de meeste academiesteden
waren er verschillende ontgroensenaten, die met elkaar concurreerden om de
beschikking over zoveel mogelijk groenen. Hoe meer studenten een 'senaat/1 te
ontgroenen had, des te meer had hij namelijk te verteren: ieder groen was verplicht de senatoren een partij aan te bieden. Ontgroening was dus een kostbare aangelegenheid en dat lijkt een van de redenen waarom zo weinig theologanten zich eraan onderwierpen. Van hen, als aanstaande predikanten, werd
dit wel geaccepteerd maar zonder gevolgen bleef het niet: het bevestigde hun
buitenstaanderspositie in de studentensamenleving.
In de eerste helft van de negentiende eeuw veranderde deze samenleving
echter ingrijpend van structuur. De elitaire ontgroensenaten, die veelal door
coöptatie waren samengesteld, werden van hun plaats verdrongen door een
nieuw soort 'senaat/: een min of meer democratisch samengesteld college dat
optrad als vertegenwoordiger van 'het studentencorps' — de naar Duits voorbeeld gemodelleerde vergadering of vereniging van alle studenten.
Groningen
De eerste senaat van dit type werd opgericht in 1815 te Groningen: Vindicat atque Polit. Zoals de naam ('Handhaaft' of 'Beschermt en beschaaft') en het bijbehorende zinnebeeld van zwaard en vijl al deden vermoeden, zou de Groningse senaat zich niet bepalen tot de ontgroening. De senatoren wilden ook
de maatschappelijke belangen van studenten behartigen en de zo beschavende
onderlinge omgang bevorderen. Met het oog op dat laatste opende de senaat al
in 1815 een eigen sociëteit, Mutua Fides. Rond Tcroeg* en 'senaat/ groeide een
studentencorps in de hedendaagse zin des woords: een gezelligheidsvereniging. In tegenstelling tot tegenwoordig was toen echter vrijwel iedere student
aangesloten. Van 1829 (het eerste jaar waar cijfers van beschikbaar zijn) tot en
met 1865 telde Vindicat zo'n 90 % van alle Groningse studenten onder zijn leden.
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Ook theologanten waren meestal lid, zij het aanvankelijk minder vaak dan
andere studenten. In 1829, zo tel ik in de studentenalmanak van dat jaar, waren
63 % van de Groninger godgeleerden aangesloten bij Vindicat, tegen 93 % van
alle andere studenten. Ook in 1830,1835,1840 en 1845 was de theologische faculteit beduidend slechter in Vindicat vertegenwoordigd dan haar zusters.
Deze ondervertegenwoordiging kwam ten dele doordat theologen zich afzijdig bleven houden: van alle studenten die niet bij enige vereniging waren aangesloten, studeerden drie op de vier theologie. Het verschil zat 'm echter ook in
de Ostfriesische Landmannschaft 'De Upstalsboom', die zich op 13 februari
1823 'zonder vijandige bedoelingen' had losgemaakt van Vindicat. De leden
van deze 'natie' (31 in 1829) hadden niet alleen hun geografische herkomst gemeen, maar ook hun studie: de Oost-Friezen, de enig overgebleven groep buitenlandse studenten in Groningen, leerden allen voor dominee. Als de leden
van De Upstalsboom buiten beschouwing worden gelaten, blijken theologen
slechts iets minder vaak lid te zijn geweest van een 'studentenvereniging". Die
afwijking werd in de loop van de jaren dertig en veertig bovendien steeds kleiner. Van 1850 tot en met 1930 waren er (met uitzondering van de jaren tachtig)
onder theologen vrijwel evenveel Vindicaters te vinden als in de rest van de
Groningse studentenpopulatie. De godgeleerden ter plaatse waren dus, vooral
in de jaren na de Tiendaagse Veldtocht, goed geïntegreerd geraakt in het studentencorps (zie tabel 4.d).
Leiden

In andere academiesteden verliep de ontwikkeling van corps studenten tot
studentencorps veel langzamer. Wat zich in Leiden 'senaat' noemde, waren tot
in de jaren dertig weinig meer dan zelfgenoegzame clubjes studenten die zich
het recht aanmatigden om te waken over de toegang tot de Studentenstand (via
de ontgroening). Om hun aanspraken te versterken, hadden de drie belangrijkste ontgroensenaten al in 1799 een samenwerkingsverband gevormd met
de weidse titel Collegium Senatuum Academiae Lugduno-Batavae Supremum. Dit college, dat alle senaten, ook buiten Leiden,82 aan zijn gezag trachtte te onderwerpen, zou de groenen over de verschillende senaten verdelen.
Ontgroening was vrijwel het enige waar deze zelfbenoemde 'aristocratie' zich
mee bezighield: de oprichting van de studentenalmanak (1815) en de sociëteit
Minerva (1819) kwamen niet voort uit de senaten maar uit het 'volk', het corps
studenten. De vergadering van dit 'corps', met gekozen vertegenwoordigers
uit alle faculteiten, ontplooide meer initiatieven. Zij was het die besloot om
vanaf 1823 op Leids Ontzet haring en wittebrood uit te delen, zij was het die in
1825 een 'maskerade' organiseerde en die in 1830 — in navolging van het Groningse corps — de Leidse studenten opriep om ten strijde te trekken tegen de
Belgen. Deze initiatieven versterkten de machtspositie van het studentencorps
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ten opzichte van het Collegium en de diverse senaten. In de loop van de jaren
dertig werden de vertegenwoordigers van het corps steeds machtiger. In 1839
pleegden ze een coup: het oude Collegium werd afgezet en opgericht werd het
Leidsch Studenten Corps, een vereniging van en voor alle studenten. 83 Bij dit
corps sloot zich nu ook een gezelschap aan dat tot dan toe, als laatste der ontgroensenaten, zijn onafhankelijkheid had bewaard: Minervae Sacrum. Zoals
alleen juristen werden ontgroend 'met Minerva als leidsvrouw' (Minerva
Duce), waren uitsluitend theologen 'aan haar gewijd': Minervae Sacrum was in
1801 opgericht als een ontgroensenaat van en voor godgeleerden. Het Collegium was met Minervae Sacrum een vrij losse vorm van samenwerking overeengekomen, die het in 1815 als volgt had omschreven:
De zeggenschap over alle Theologen, waar zij ook vandaan mogen komen en hoe ze ook
mogen heten, laten wij over aan de Senaat Minervae Sacrum; de Rector van deze Senaat
heeft, zo vaak hij maar wil, toegang tot onze vergaderingen, als erelid van het Collegium
Supremum.**

In de jaren twintig en dertig hadden op die manier alle theologische groenen,
die een kwart à een derde van het totaal uitmaakten, een bijzondere behandeling ondergaan. Vanaf 1839 was van zo'n status aparte geen sprake meer. Hoewel
de vorming van het studentencorps in Leiden heel anders en veel langzamer
verliep dan in Groningen, voltrok zich hier dus een vergelijkbare ontwikkeling: theologanten taakten geïntegreerd in het corps studenten.
Utrecht
In Uttecht duurde de ontwikkeling van het studentencorps nog langer dan in
Leiden: van 1814, toen hier weer een ontgroensenaat werd opgericht, tot de instelling van een senaat 'nieuwe stijl' in 1848. Duidelijker dan in andere academiesteden ging in Utrecht de democratisering van de studentensamenleving
gepaard met de integratie van theologanten. Beide processen werden versterkt
door de ervaringen die Utrechtse studenten hadden opgedaan in de Tiendaagse Veldtocht. Zo'n halve eeuw na dato schreef een oud-strijder daarover:
Er bestond vóór het uittrekken weinig omgang tusschen studenten van verschillende
faculteiten. Eigenlijk waren de studenten gescheiden in twee corpsen, elk met zijn eigen senaat, die der theologanten en die der overigen. Bij de rangschikking nu in de gelederen werd door de officieren [...] alleen op de lichaamsgrootte gelet, en zoo kwam een
theologant naast een medicus, een jurist tusschen een literator en een theologant enzv.
te staan [...] Evenzoo was het op de wachten, die alleen naar het gelid geregeld waren.
Ook daar ontmoetten studenten van alle faculteiten elkander. Zoo werden banden geknoopt die later aan de akademie bleven voortbestaan [...]85
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De twee senaten waat deze oud-student en oud-strijdet van repte, waren de Senatus Veteranorum, 86 die studenten van bijna alle studierichtingen ontgroende, en de exclusief godgeleerde Senatus Theologorum. Deze laatste senaat
werd echter — in tegenstelling tot wat de schrijver suggereert en tot wat Brom
daaruit concludeert — juist nâ de Tiendaagse Veldtocht opgericht, op 17 december 1831 (zie p. 166). Dit lijkt vreemd, alsof de gezamenlijke wapendienst
niet tot verbroedering maar tot scheiding der geesten had geleid. Evenals de
oprichting van het Leidse Minervae Sacrum moet die van de Senatus Theologorum echter worden opgevat als een aanzet tot integratie. De theologen
stichtten niet een eigen senaat omdat ze zich wilden afscheiden van het corps
studenten maar juist omdat ze toenadering zochten. Utrechtse theologanten,
die rond 1830 zo'n 40 % van de studentenpopulatie uitmaakten, werden tot
dan toe namelijk niet officieel ontgroend; de Senatus Veteranorum liet hen
links liggen. 87 Als gevolg daarvan bleven ze min of meer buitenstaanders: in de
academie zaten ze in een afzonderlijke bank. De oprichting van de Senatus
Theologorum diende volgens de initiatiefnemers een drieledig doel: het regelen van de groentijd, het verbeteren van het aanzien van de theologische faculteit en het versterken van de vriendschapsbanden met andere studenten. 88
Rond 1840 was dit integratieproces zo goed als voltooid: de gekozen senaat die
in dat jaar aan de macht kwam, erfde de naam van de Senatus Veteranorum
maar de zinspreuk van de Senatus Theologorum: 'Amicorum consensus virtutem alit gaudiumque' (Eensgezindheid van vrienden voedt deugd en vreugd).
Amsterdam
Het studentenleven in de hoofdstad verschilde nogal van dat in de andere academiesteden. In de eerste plaats was er minder leven: studenten hadden niet
zo'n eigen samenleving als elders. Dit kwam vooral doordat menig Amsterdams student—net als de door Klikspaan beschimpte en beklaagde 'StudentLeijdenaar' — niet 'op een kast" woonde maar bij zijn ouders. Rein Bakhuizen
van den Brink bleef gedurende zijn Amsterdamse studiejaren bij moeder
thuis. Wanneer er vrienden op bezoek kwamen, serveerde ze gesmeerde boterhammetjes, als op een kinderpartijtje. 89 Zo'n arrangement was natuurlijk niet
bevorderlijk voor het onderzoeken van het holst van de nacht, zoals een student betaamde. Vandaar de klacht van 'een Amsterdamsch student, te Amsterdam gewonnen en geboren en inwonende bij zijn oude lui':
De vrijheid is in naam aan onzen stand verbonden,
Maar mij regeert nog steeds de wil van d'ouden heer,
Hij houdt register van mijn vele grove zonden
En preeken dat hij kan, en dat zoo telkens weer!
De kansel heeft in hem ontzaglijk veel verloren,
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Kom ik na twalef thuis dan is hij niet tevreen,
Een nachtelijke jool kan hem maar niet bekoren,
Daarover klaagt hij wel zes dagen achtereen. 90

Het studentenleven in Amsterdam was bovendien anders van aard doordat
hier alleen de eerste fase van hoger onderwijs kon worden gevolgd: het Athenaeum Illustre miste het iuspromovendi. Om examen te doen moesten Amsterdamse studenten naar een echte academiestad, meestal Leiden. Daar aangekomen zouden ze opnieuw te grazen zijn genomen, ware het niet dat de Leidse
senaten hun ontgroening in Amsterdam erkenden. De Amsterdamse ontgroensenaat Ne Praeter Modum ('Niet over de schreef') was in 1818 opgericht
onder auspiciën van het Leidse Collegium. Sindsdien zaten de Amsterdamse
senatoren bij de Leidenaren onder de plak. Initiatieven ontplooiden ze nauwelijks; het zwaartepunt van het hoofdstedelijk studentenleven lag vooral bij de
talrijke 'disputen'. Deze studie- en bittergezelschappen leidden de eigenlijke
ontgroening. 91
Amsterdamse studenten theologie waren helemaal uitzonderlijk: de meesten
van hen waren immers niet hervormd maar doopsgezind, luthers of remonstrants (zie hoofdstuk 3). Ten tijde van de Republiek hadden de lutherse studenten weinig te maken gehad met andere studenten. Een belangrijk deel van
hun opleiding volgden ze immers in Duitsland. De oprichting van het Koninklijk Evangelisch-Luthersch Seminarie bracht daar verandering in: ook lutherse predikanten in spe raakten geïntegreerd in het (Amsterdamse) studentenleven. Vandaar dat ze zich aansloten bij de Amsterdamse senaat Ne Praeter
Modum. Voortaan werden ze samen met allerlei andere Amsterdamse studenten ontgroend. Over de manier waarop dat gebeurde, betoonden ze zich echter
spoedig ontevreden: de groentijd duurde voor hen langer dan voor andere studenten doordat ze pas aan het eind van het academiejaar tot student 'gepromoveerd' werden. De senatoren spreidden de promotiepartijen namelijk, om
zo het hele jaar door op kosten van de 'groenen' feest te kunnen vieren. De lutherse seminaristen pasten daarvoor. Op 27 juni 1827 scheidden ze zich van Ne
Praeter Modum af en richtten een senaat op die, blijkens de zinspreuk, zijn eigen boontjes wel zou doppen: Propria Cures.92
De doopsgezinde en remonstrantse studenten volgden dit voorbeeld: in
hetzelfde jaar richtten ook ze een eigen, alternatieve senaat op. Het zegel van
deze senaat ademde de geest van christendom boven geloofsverdeeldheid: het
toonde twee elkaar toegestoken handen in een wolkenhemel, met het randschrift Studia Nos Iungunt. De samenwerking tussen doopsgezinde en remonstrantse kwekelingen stamde uit het begin van de achttiende eeuw. Na de opheffing van hun eerste seminarie waren de doopsgezinde studenten bij de
remonstranten in de leer gegaan: ze liepen college aan het Athenaeum en in
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het remonstrants seminarie. 93 Ook na 1735, toen opnieuw een doopsgezinde
kweekschool was opgericht, bleven doperse seminaristen college lopen en
preekoefeningen houden bij de remonstrantse hoogleraren. 94 Gezien deze
nauwe samenwerking is het niet verwonderlijk dat beide groepen studenten
ook gezelligheid bij elkaar zochten. Toen de doopsgezinde seminaristen in
1814 een eigen dispuut oprichtten, sloten hun remonstrantse broeders zich
daar spoedig bij aan. De naam van het dispuut was Etebon; dat klonk als een
Grieks imperfectum maar stond voor Eigen Tabak En Bollen Om Niet. Een studentikoze naam dus; deze theologanten wisten de juiste toon te treffen. Waarschijnlijk was het dit gemengde dispuut dat in 1827 het initiatief nam tot het
oprichten van Studia Nos Iungunt.
De zinspreuk van deze senaat was maar een halve waarheid want kennelijk
scheidde de studie doopsgezinde en remonstrantse kwekelingen ook, namelijk
van andere studenten (die onder gezag van Ne Praeter Modum stonden). Segregatie was eveneens op hooggeleerd niveau te vinden. Bij academische
plechtigheden mochten de hoogleraren der doperse, lutherse en remonstrantse kweekscholen weliswaar plaatsnemen in dezelfde bank als hun ambtsgenoten aan het Athenaeum, maar ze werden van hen gescheiden door een houten
tussenschot. Toen in 1849 een van hen daar demonstratief overheen was geklauterd, wijdde de remonstrantse theologant P.A. de Génestet een lang gedicht aan dit 'Schotjen':
O Schotje, aaklig overschot
Van langgestorven veeten,
Van broedertwist, van broederhaat,
Vervolging van 't geweten!
[...]
Een Lutheraan, een Remonstrant,
Twee eerlijke Mennisten,
Die worden achter 't schot gezet,
Als waren 't antichristen!95

Na het verschijnen van dit gedicht werd het gewraakte schotje spoedig weggebroken. Ongeveer tezelfdertijd viel ook de scheidsmuur tussen seminaristen en
Athenaeumstudenten. Evenals in de andere academiesteden was in Amsterdam
namelijk de oppositie tegen de (ontgroen)senaat aangezwollen. Studenten die
actief waren in de sociëteit, de almanak of in de vele disputen en gezelschappen
grepen de macht en stichtten in 1851 het Amsterdamsch Studentencorps (ASC).
Daar sloten nu ook de seminaristen zich bij aan: in formele zin was het corps een
fusie van Ne Praeter Modum met Propria Cures en Studia Nos Iungunt. 96 Aanvankelijk sprak men dan ook van 'de vereenigde Amsterdamsche studenten-
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corps'.97 Waar theologen in 1845 geen enkele vertegenwoordiger hadden gehad
in Ne Praeter Modum maakten ze in 1851 de helft uit van de eerste Asc-senaat.
Ook in Amsterdam ging de democratisering van het studentenleven dus
hand in hand met de integratie van theologanten. Van volledige assimilatie
was aanvankelijk echter geen sprake: in de tweede helft van de jaren vijftig waren slechts vier van de tien theologen lid tegen acht à negen van elk tiental studenten in de andere faculteiten. Dat kwam door een afscheiding: uit onvrede
met de ontgroeningspraktijk had Etebon in 1856 een alternatieve senaat opgericht. De naam die deze droeg, afgekort MODUS, behelsde naast kritiek op de
heersende senaat ook een eigen programma: Moderationi Operam Dantes Utimur Sodalit[at]io ('Door middel van een genootschap zetten wij ons in voor
matiging [van de groentijd]'). Deze senaat was slechts een kort leven beschoren: in 1861 verenigde hij zich met het ASC.98 In dat laatste jaar was al meer dan
de helft van de Amsterdamse studenten theologie aangesloten. Deze tendens
zette door in de jaren zestig en zeventig: theologanten raakten verder geïntegreerd in het corps studenten.

DIMENSIES VAN DEELNAME
Senaat

De integratie van theologiestudenten kan ook aan de hand van andere gegevens worden gestaafd. In de almanak van ieder corps stond te lezen welke studenten dat jaar zitting hadden in de senaat. Door hen op te zoeken in de 'naamlijst', die vrijwel altijd de studierichting vermeldt, heb ik uitgezocht hoe de
verschillende faculteiten vertegenwoordigd waren in de corpssenaten.
Tot en met de jaren zestig waren deze bestuurscolleges even breed samengesteld als het corps studenten zelf. De zetelverdeling was geen precieze, maar
wel een redelijke afspiegeling van de numerieke verhouding tussen de verschillende studierichtingen (zie tabel 4.a). In tegenstelling tot de vroegere, elitaire 'ontgroensenaten' wierpen de corpssenaten zich immers op als representanten van alle studenten. 99 Daar hoorden theologiestudenten nu kennelijk
ook bij: in iedere senaat waren ze goed vertegenwoordigd. Evenals juristen en
medici konden predikanten in opleiding zo hun stempel zetten op de plaatselijke studentensamenleving.
Kroeg

Het studentenleven speelde zich niet alleen af rond de senaat; 'de kroeg 1 was
minstens zo belangrijk.100 Aanvankelijk was zo'n kroeg niet meer geweest dan
een stamcafé, waar de studenten van een bepaalde 'natie', 'senaat' of'dispuut'
elkaar op gezette tijden ontmoetten. Vanaf hetbegin van de negentiende eeuw
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hadden studenten hun eigen gelegenheden opgericht, de 'sociëteiten': Minerva in Leiden, Mutua Fides in Groningen en Hic Placet Requiescere Musis in
Utrecht. Deze sociëteiten waren ouder dan de moderne corpora en bleven (behalve in Groningen) autonoom ten opzichte van de corpssenaten: wie lid was
van het corps was daarmee nog geen lid van de kroeg. 101 De sociëteit werd gewoonlijk niet bestuurd door de senaat maar door een commissie, gekozen uit
het corps. Ook haar samenstelling valt op te maken uit de studentenalmakken.
In de kroeg, zo blijkt, waren het onbetwist juristen die de toon aangaven.
Vooral in Leiden domineerden ze de sociëteit: tot 1900 had (althans in de bestudeerde jaren) geen enkele theoloog en slechts een schaarse medicijnenstudent zitting in de sociëteitscommissie. In Utrecht en Groningen was de hegemonie van juristen minder absoluut maar ook hier ontbraken studenten
theologie vaak in de 'soc.cie.' Alleen in Amsterdam waren theologen goed vertegenwoordigd; de samenstelling van de sociëteitscommissie kwam hier overeen met zowel die van corps als senaat. Aangezien het studentenleven in de
hoofdstad zich echter vooral in de disputen afspeelde, was 'kroegcommissaris'
hier niet zo'n gewichtige post als elders (zie tabel 4.b).
De samenstelling van de 'sociëteitscommissie' werpt een heel ander licht op
de sociale positie van theologiestudenten: deze blijkt lang niet zo prominent
als de zetelverdeling in de senaten suggereert. In Leiden, Utrecht en Groningen, waar de kroeg als de foyer van het studentencorps fungeerde, lijken theologanten niet volop te hebben deelgenomen aan het corporale gezelligheidsleven. Dat zo veel juristen en zo weinig theologen zitting hadden in de
kroegcommissies (en, vanaf 1870, de senaten) heeft mogelijk iets te maken met
hun toekomstige beroep. Misschien werden j uristen zo vaak in deze posten benoemd omdat men hen, als 'bestuurskundigen', daar het meest bekwaam voor
achtte. Van theologen daarentegen werd wellicht, gezien hun toekomstige beroep, zulke bemoeienis met het losbandige studentenleven niet op prijs gesteld. Voor wie een kerkelijk ambt begeerde, was bestuurlijke ervaring in het
studentencorps vast geen aanbeveling. Dit bezwaar gold voor de sociëteit sterker dan voor de senaat: in 'de kroeg" werd immers drank geschonken.
Goede zeden

Hoewel men van predikanten geen onthouding van koffie, tabak en alcohol
vergde (niet voor niets sprak men van een 'domineesklontje', '-pijpje' en
'-glaasje') werd van hen wel meer zelfbeheersing verwacht dan van gewone
stervelingen — vooral na de opkomst van de beweging voor drankbestrijding
(zie hoofdstuk 1). Wie hervormd predikant wilde worden, moest voor zijn kerkelijk eindexamen een 'bewijs van goed gedrag' inleveren, ondertekend door
de hoogleraren in de theologische faculteit. Dat dit niet enkel een formaliteit
was, blijkt uit een door Klikspaan afgeluisterd gesprek:
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— Weetje wel, dat Willem Oppert het ook aflegt?
— Och, kom!
— De theologische Professoren weigeren hem het testimonium van goed gedrag voor
zijn Proponents. Nu zal zijne promotie ook wel in den steek...
— Is dat om dat kind?
— Niemand weet het regte, maar daar zit iets achter.102

Deze dialoog zou een toespeling kunnen zijn op de lotgevallen van Gerrit van
de Linde Jansz. (1808-1858), die vanaf 1825 theologie studeerde in Leiden. Met
zijn intelligentie, gevatheid en knappe uiterlijk was Van de Linde een zeer gezien student. Alles scheen erop te wijzen dat een schitterende carrière voor
hem was weggelegd: na zijn proponentsexamen was hij vrijwel verzekerd van
een goed beroep. Maar tot dat examen, zo bleek in de zomer van 1833, zou hij
nooit worden toegelaten. Een van de hoogleraren weigerde hem het benodigde getuigschrift van goed gedrag te verstrekken. Rond de veelbelovende theologant was namelijk een schandaal losgebarsten dat hij tien jaar later dichterlijk samenvatte:
Gezondheid, aanleg, krachten
't Talent van God beschikt
In koortsige ontucht-nachten
Verzopen en verstikt!
En lange rekeningen
(Die nooit 'voldaan' ontvingen)
Enmeisjensinde'fcraam'
De kreet des eerstgeboornen
Professors met de hoornen
Hun dames, slecht ter faam
Hun snoodbevlekten naam!
O! pijnlijk bed van doornen!
O fel berouw! O spijt!103

Terwijl hij verloofd was met een jongedame in Rotterdam, had Gerrit een kind
verwekt bij een Leids volksmeisje. Bovendien bleek hij het te hebben aangelegd met de vrouw van een hoogleraar, A. H. van der Boon Mesch. Van de Linde
was een huisvriend geweest van deze jonge, maar ouwelijke chemicus en zijn
Jeane ('een onbestudeerd of verwaarloosd stuk der scheikunde'). De ontdekking van deze affaire had de Leidse hoogleraren ervan overtuigd dat Van de
Linde, hoe begaafd ook, niet deugde voor het predikambt. Door hun weigering om het benodigde testimonium morum af te geven, lieten ze hem ook
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letterlijk failliet gaan. Zolang Gerrits vooruitzichten gunstig waren, hadden
zijn schuldeisers namelijk alle geduld gehad. Nu wilden ze echter geld zien, in
totaal bijna drieduizend gulden. Op de vlucht voor deze 'beren', voor de vader
van zijn verloofde én de grootvader van zijn kind dook Van de Linde onder in
de pastorie van een studievriend en vluchtte vervolgens naar Engeland. Daar
vond hij emplooi als kostschoolhouder en schreef gedichten, onder het pseudoniem 'een Schoolmeester'.104 Niet alles was geschikt voor publicatie:
Als somtijds de booze lusten van het vleesch je mogten kwellen
zou ik je maar raden om je weet wel wat ik meen tot in Holland uit te stellen
Want de Engelsche hoeren zal niemand je recommanderen
Ze liggen net als bevroren monumenten in de veren
En om te maken dat een Engelsche hoer-vrouw onder het naayen een beetje leeft
Zou je er een andere onder moeten leggen die den hik heeft.10S

Vanaf 1842 werden de Leidse theologanten niet alleen in de gaten gehouden
door hun hoogleraren maar ook door de plaatselijke hervormde kerkenraad.
Deze zou voortaan jaarlijks een lijst van destudenten in de faculteit der godgeleerdheid ontvangen, 'om toezigt te houden op jongelingen, welke zich voor
de bediening van het Heilig Evangelie voorbereiden'.106 'Klikspaan' sprak
schande van deze maatregel: hij raadde de studenten aan om, op hun beurt, de
namen en adressen van hoogleraren bekend te maken aan de kerkenraad, zodat deze beter toezicht op hén kon houden. 107 Die zat. Zoals ik in hoofdstuk 3
heb beschreven, verzetten de hoogleraren zich in deze jaren tegen pogingen
van de synode om greep op hen te krijgen. Voor veel theologanten was toezicht
echter niets nieuws: menigeen werd al op de vingers gekeken door de bestuurders van het fonds waaruit hij een studiebeurs genoot. Wellicht steekt er daarom een kern van waarheid in voorstellingen van de theologant als een brave,
stijve figuur:
Hij dronk noch wijn, noch punch, noch bier
Maar thee en koffij veel;
Hij had een baard aan zijn gezicht,
Een baard ook in zijn keel.
[...]
Nooit zaagt ge hem op eenig feest,
Nooit op de Sociëteit
'Men raakt met al die ijdelheên
Zijn tijd en geld maar kwijt.'
(...]
Altijd geheel in 't zwart gekleed,
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Op 't hoofd een kaghelpijp,
Vertoonde hij het levend beeld
VanSaliejanofLijp. 108

Voetvolk

Braaf leven was voor veel theologiestudenten alleen al financiële noodzaak;
een studentikoze levensstijl konden ze zich niet veroorloven. Dit verklaart ook
hun ondervertegenwoordiging in de sociëteitscommissies (en later de senaten). Werkzaamheid als senator of 'commissaris' was namelijk een dure liefhebberij: het kostte algauw een heel studiejaar. Het Groningse corps gaf daarom vanaf 1843 zijn senatoren een onkostenvergoeding van 75 gulden, het
kwart van een rijksstudiebeurs. In de andere steden, waar zulke vergoedingen
niet werden gegeven, was het senatorsambt voor velen domweg te duur.109 Het
betrekkelijk grote aandeel van theologanten in de Amsterdamse 'kroegcommissie' (en senaat) spreekt die verklaring niet tegen want doopsgezinde, remonstrantse en lutherse seminaristen waren vaak van betere komaf dan hervormde theologanten. Bovendien werden ze gestimuleerd om zich aan te
sluiten bij het studentencorps. Het bestuur van het doopsgezind seminarie gaf
de kwekelingen daar zelfs een toelage voor.110
Hoewel negentiende-eeuwse theologen in veel opzichten geïntegreerd
raakten in het studentenleven bleven ze dus een aparte positie innemen. Deze
werd bepaald door zowel materiële als ideële eigenaardigheden van hun
groep. Studenten godgeleerdheid onderscheidden zich niet slechts door hun
maatschappelijke toekomst maar ook door hun sociale herkomst. In vergelijking met andere studenten waren velen van hen afkomstig uit lage, en weinigen uit hoge sociale klassen. In dit opzicht verschilden ze vooral van rechtenstudenten. Dat bleek bijvoorbeeld bij de 'maskerade' die de Utrechtse
studenten in 1836 hielden: een gekostumeerde optocht waarmee de studentenstand acte de présence gaf. Aan deze parade, waarmee de slag bij Nieuwpoort
werd gememoreerd, deden veel theologiestudenten mee; zij vormden meer
dan een derde van het totale aantal deelnemers. Maar terwijl van de deelnemende rechtenstudenten bijna de helft te paard ging, gold dat slechts voor een
op de veertien theologanten; de overgrote meerderheid van hen behoorde tot
het voetvolk.111
Ter redactie

Juist met juristen hadden theologen echter het meest te maken. Rechts- en
godgeleerden volgden grotendeels hetzelfde propedeutisch onderwijs, ze
vormden gezamenlijke 'literaire disputen' en eenmaal in het ambt legden beide groepen zich toe op de publieke spraak. De 'uiterlijke welsprekendheid', de
kunst van het waardig en overtuigend spreken in het openbaar, was hun ge-
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meenschappelijk standsideaal. 112 Om inzicht te krijgen in de sociale positie
van theologiestudenten moet naast de senatoren en kroegcommissarissen
daarom nog een derde elite in de studentenwereld worden onderzocht, de
'commissie ter redactie van' de studentenalmanak. Daaruit spreken heel andere verhoudingen. Terwijl theologanten in de socièteitscommissie meestal
schitterden door afwezigheid waren ze in de almanakredactie veelal sterk vertegenwoordigd, sterker zelfs dan in de senaat. Vooral in de jaren vijftig en zestig waren theologiestudenten dominant aanwezig: ze leverden vaak de meeste, soms zelf alle redacteuren (zie tabel 4.C). Door tijdgenoten schijnt deze
hegemonie als een vanzelfsprekendheid te zijn aanvaard. Op grond van hun
vooropleiding in de letterenfaculteit golden theologen en juristen als de aangewezen 'student-auteurs'. 113 Vooral voor godgeleerden was zitting in de almanakredactie een buitenkans. Deze post verschafte hun uitgelezen mogelijkheden om deel te nemen aan het studentenleven van hun tijd — en daar hun
stempel op te zetten.

'BALLEN' EN ' K N O R R E N '

In het laatste kwart van de negentiende eeuw kwam een einde aan de nauwe
betrekkingen tussen theologie- en rechtenstudenten. De Wet op het Hooger
Onderwijs van 1876 schrapte, als gezegd, het 'voorbereidend wetenschappelijk
onderwijs' in de letterenfaculteit. Ook in de studentencorpora hadden god- en
rechtsgeleerden veel minder met elkaar te maken. In de almanakredacties
(vooral in Utrecht) zat nog weleens een theoloog, maar de sociëteitscommissies
en senaten werden steeds meer gedomineerd door juristen. Deze ontwikkeling had al lang voor de genoemde Wet ingezet. In de Utrechtse senaat van 1865
werden slechts twee van de tien zetels ingenomen door theologen, terwijl dezen bijna vier tiende van de studentenpopulatie uitmaakten. De juridische faculteit daarentegen, die nauwelijks groter was dan de theologische, bezette zeven van de acht resterende zetels.
Ook in Groningen maakten de rechtenstudenten zich breed: in 1870, toen
hun aantal nauwelijks groter was dan dat van de studenten theologie of medicijnen, namen ze meer dan de helft van de senaatszetels in. In Leiden, waar de
rechtenfaculteit sinds jaar en dag de grootste was, waren de verhoudingen helemaal zoek: in 1870 bestond de senaat geheel en al uit juristen. Dit bleek meer
dan een incident te zijn. Tot het eind van de eeuw hadden rechtenstudenten
niet alleen de senaat, maar ook de kroeg én de almanak in handen. In de andere universiteitssteden voltrok zich eveneens, al was het in mindere mate, een
monopolisering van het corps door juristen. Voor zover er nog anderen aan te
pas kwamen, waren het meestal geen studenten in de godgeleerdheid maar in
de medicijnen (zie tabel 4.a).
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Theologanten waren niet of nauwelijks meer in tel. Dit kwam ook door het
afkalven van hun aandeel in de studentenpopulatie: van ruim een derde in
i860 tot slechts een tiende in 1890. De faculteit der godgeleerdheid profiteerde
betrekkelijk weinig van de toename van het studentental die zich in het derde
kwart van de negentiende eeuw voordeed. Waar ze tot en met de jaren zestig
vrijwel altijd de grootste of de op een (rechtsgeleerdheid) na grootste was geweest, werd ze nu tot een van de kleinste faculteiten. Alleen in Utrecht, waar
sinds i860 meer dan de helft van de hervormde theologen studeerde (rond 1885
zelfs drie kwart), kon godgeleerdheid zich tot 1920 meten met de twee grote
studierichtingen. De positie van theologanten in het studentencorps werd
echter ook hier marginaal.
In de literatuur over het studentenleven in Nederland wordt vaak opgemerkt dat de studentencorpora vanaf het laatste kwart van de negentiende
eeuw ingrijpend van karakter veranderden: 'Omstreeks 1875 begint de tijd, dat
het corps niet meer de vereniging van allen is.'114 Tot nu toe zijn echter geen pogingen ondernomen om die verschuiving kwantitatief te staven. Nu is dat voor
een groot deel van de negentiende eeuw ook niet mogelijk: tot 1875 maakte alleen de Groningse studentenalmanak onderscheid tussen corpsleden en buitenstaanders. Maar vanaf dat jaar werden in de almanak van ieder corps de schapen gescheiden van de bokken (of'varkens', zoals niet-leden nu heetten).
Analyse van deze naamlijsten leert in de eerste plaats dat rond 1875 het ene
studentencorps een veel bredere basis had dan het andere. Leiden spande de
kroon: in 1875 was zo'n 95 % van de studenten aldaar aangesloten bij het corps.
In Amsterdam daarentegen was in datzelfde jaar minder dan een derde (29 %)
van de studenten lid. De twee overige universiteitssteden hielden het midden
tussen deze extremen: het Groningse Vindicat omvatte iets minder dan twee
derde van de studenten en het Utrechtse corps iets meer dan de helft. n s In de
loop van de jaren zeventig en tachtig werd het verschil tussen deze vier steden
geringer: terwijl de deelname aan de corpora in Groningen en Utrecht ongeveer gelijk bleef, steeg ze in Amsterdam tot meer dan de helft (58 %) en daalde
ze in Leiden tot minder dan drie kwart (71 %) in 1890. In dat jaar waren gemiddeld dus ongeveer twee op de drie Nederlandse studenten lid van een corps. Na
1890 tekende zich in Groningen, Utrecht en Amsterdam een ontwikkeling af
die in Leiden al rond 1875 had ingezet: de studentencorpora telden een steeds
kleiner deel van de totale studentenpopulatie (zie tabel 4.d).
De invoering van de Wet op het Hooger Onderwijs van 1876 bracht een forse
uitbreiding van de 'academiebevolking' met zich mee: waar tot 1880 het aantal
studenten in Nederland steeds rond de 1500 had geschommeld, waren er rond
1895 bijna twee keer zoveel. De studentencorpora daarentegen groeiden niet of
nauwelijks. Toetreding van nieuwe groepen studenten, uit lagere sociale klassen werd ontmoedigd door hoge contributies en andere kosten. 116 Waar ze zich
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in hun jonge jaren hadden opgeworpen als vertegenwoordigend lichaam van
alle studenten, zetten de corpora nu een proces van sociale sluiting in. Rond
1905 was in Leiden, Utrecht en Groningen het aandeel van de corpora in de totale studentenpopulatie gedaald tot minder dan de helft; twintig jaar later was
zelfs niet meer dan een op de drie studenten lid.
Onder theologiestudenten lag het percentage corpsleden nog lager: in Groningen en Utrecht was in 1925 slechts een op de vijf, in Leiden zelfs minder dan
een op de tien (mannelijke) godgeleerden lid. Een halve eeuw eerder hadden
theologanten nog nauwelijks afgeweken van andere studenten: in 1875 waren
twee van de drie Groningse, en negen van de tien Leidse theologiestudenten
aangesloten bij het plaatselijk corps. Alleen in Utrecht weken de godgeleerden
toen al zeer significant af van andere studenten: in plaats van 62 % was slechts
40 % van hen corpslid. Deze afwijking is waarschijnlijk een gevolg van de oprichting van de Theologenbond: in 1873 had het gros van de Utrechtse theologiestudenten zich, uit onvrede met de wijze van senaatsverkiezing, afgescheiden van het Utrechts studentencorps. 117 Nadat deze zich met het corps had
herenigd, steeg het aandeel corpsleden onder theologen tot bijna 60 % in 1890.
Dat was echter nog altijd beduidend minder dan onder andere studenten (van
wie inmiddels 69 % lid was). In de daaropvolgende jaren werd dit verschil alleen maar groter.
In de jaren negentig begonnen ook Leidse theologanten uit de pas te lopen;
eerst nauwelijks merkbaar, maar spoedig zeer duidelijk. In 1895 was in plaats
van twee derde slechts de helft van hen corpslid. Tien jaar later gold dat zelfs
maar voor een op de vijf. Alleen in Groningen 118 bleven de theologen lange tijd
meedoen. Tot en met 1920 — de jaren tachtig daargelaten •— sloten ze zich in
gelijke mate bij Vindicat aan als andere studenten. Op den duur werden echter
ook in het Groningse corps theologiestudenten tot een zeldzame soort: Winterlicht, het 'Genootschap van Corpstheologen' dat in 1936 werd opgericht,
was niet meer dan een grap. Blijkens de zinspreuk ('Spiritus etspiritualia alia')
en het zinnebeeld (een wijnfles met toga en bef) hoorden kerk en kroeg eigenlijk
niet bij elkaar.
Voor zover laat negentiende-eeuwse theologanten nog lid werden van een
gezelligheidsvereniging, was het meestal niet van het corps (of het moest het
vu-corps wezen) maar van een protestants-christelijke club als de Nederlandsche Christen-Studenten Vereeniging (1896) of de Societas Studiosorum Reformatorum (1886/1905). De verzuiling van de Nederlandse samenleving en, anderzijds, de geleidelijke ontkerkelijking — die in de academische wereld
eerder openbaar werd dan elders — vergrootte de sociale afstand tussen godgeleerden en andere studenten. Een dramatische voorstelling daarvan geeft
Vincent Loosjes in zijn roman Kameleon (1899), waar hij een theologant confronteert met drie welgestelde corpsstudenten. Het verschil tussen hen zit 'm
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niet alleen in studiekeuze. Verenhorst, de theologiestudent, is de zoon van de
'ploert' (hospes) van een van de drie. Lid van het corps is hij niet, wel voorzitter
van de Christelijke Geheel-Onthouders-Jongelings-Vereeniging Spreuken
23:20a.119 Ook gaat hij niet naar de schouwburg want hoewel hij 'in abstracto'
niets tegen theater heeft, vreest hij daarmee 'in concreto' het verkeerde voorbeeld te zullen geven. Hij moet desgevraagd echter bekennen dat hij in Londen
een keer per ongeluk was beland bij een balletvoorstelling in het Alhambra:
'U had er moeten uitloopen,' donderde Stort hem tegen, toch al uit z'n humeur en dan
verbazend prikkelbaar.
'Ja ziet u/ hakkelde de ander, 'ik wist niet dat... ik dacht dat er alleen tijgers en leeuwen
te zien waren. Maar ik kan u verklaren — ik ben in abstracto volstrekt niet tegen schoone
standen [...]'
Reef kon zich niet langer goed houden, brulde het uit.
Maar Stort was opgestaan. Met z'n breed reuzenlijf kwam hij op 't tengere kereltje toe.
Woest, als wou hij 'm van z'n lip trekken, rukte hij aan den rossen snor.
'In concreto ben jij de misselijkste pijas die op Gods mooie aardbodem rond cancaneert,
en als ik een stuk in m'n kraag had, dan sloeg ik je tegen den grond of kneep je tot murw.
Maar nou — moet jij, misselijk creatuur, moet jij later de menschen over God spreken,
dien je in abstracto dient, maar in concreto—jou harlekijn!!' [...]
Toen pakte hij hem onder de beenen, en smeet hem met een kwak op 't portaal.
'Zie zoo, kereltje. Veeg nou je broekje af, en ga naar huisje mag van geluk spreken dat ik
je bij een ander heb ontmoet. Op m'n eigen kast had ik je de trap afgedonderd.'120

Vanaf het laatste kwart van de negentiende eeuw zochten theologiestudenten
steeds meer eikaars gezelschap: in plaats van de letterkundige disputen en de
gezelschappen voor 'uiterlijke welsprekendheid', waarin theologen en juristen met elkaar hadden verkeerd kwamen exclusief godgeleerde 'vakdisputen'
op. Sommige van deze — bijvoorbeeld het Leidse Quisque suis viribus ('Ieder
naar zijn krachten'; 1841) en het Utrechtse Secor Dabar ('Gedenk het Woord';
1844) — bleven lange tijd gelieerd aan het studentencorps. De meeste andere
disputen ontwikkelden zich echter geheel buiten de corpora om. Leiden telde
er in 1935 niet minder dan dertien. Ook de Utrechtse, Amsterdamse en Groningse theologiestudenten riepen een overvloed van eigen 'disputen', 'collegia', 'verenigingen' en 'oratorisch-homiletische gezelschappen' in het leven. De
bijdrage van deze genootschappen aan de vorming van theologiestudenten
werd spoedig erkend: veel disputen telden hoogleraren onder hun (ere)leden;
sommige (het Leidse sss, bijvoorbeeld) werden door een hoogleraar opgericht.
Op den duur zou deelname aan een theologisch dispuut zelfs met studiepunten worden gehonoreerd.
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BESLUIT
Tot ver in de negentiende eeuw was theologie niet een van de kleinste, maar
veelal de grootste studierichting. Het aantal studenten in de faculteit der godgeleerdheid was weliswaar onderhevig aan grote conjuncturele schommelingen maar hun aandeel in het universitair totaal was zelden kleiner dan een
kwart en vaak groter dan een derde, soms zelfs de helft. Gezien deze aantalsmacht hadden theologanten dus alle gelegenheid om een stempel te drukken
op het studentenleven van hun tijd. Ten tijde van de Republiek was het daar
echter zelden van gekomen: godgeleerden leidden een nogal afgezonderd bestaan. Dat isolement had niet alleen te maken met de kerkelijke toekomst van
godgeleerden maar ook met hun maatschappelijke afkomst. In vergelijking
met andere studierichtingen rekruteerde de theologische faculteit voor een
klein deel uit de hoogste, en voor een groot deel uit de lagere sociale klassen.
Door de beschikbaarheid van vele studiebeurzen en fondsen voor jongelui die
dominee wilden worden, was theologie studeren een beproefd pad voor sociale stijging.
Vanaf het eind van de achttiende eeuw lijkt dit rekruteringspatroon doorbroken: de instroom uit lagere sociale klassen werd afgeremd, die uit hogere
standen daarentegen werd gestimuleerd. Ook de 'autoreproductie' 121 werd bevorderd, vooral door verhoging van toeslagen voor domineeszonen die vaders
voorbeeld volgden. Dit beleid lijkt succesvol te zijn geweest: vaker dan h u n
voorgangers waren negentiende-eeuwse predikanten van hoge komaf. Bewezen is die verschuiving nog niet maar aanwijzingen zijn daar wel voor. Zo constateerde O.J. de Jong dat in de negentiende eeuw het aantal predikanten met
'dubbele naam' toenam. 122 Nu is een dubbele naam—zoals iedere Twentenaar
w e e t — g e e n bewijs van hoge geboorte. Het is niet meer dan een zwakke, feilbare aanduiding van 'familiekapitaal'. Daar staat echter tegenover dat het een
heel duidelijk, eenvoudig toe te passen criterium is. Van de 1390 Nederlandshervormde predikanten die in de Staatsalmanak voor 1815 vermeld staan, tel ik er
82 met een dubbele familienaam (6,0 %). Dat is veel meer dan het was. In heel
Van Lieburgs Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816 heb ik
slechts enkele tientallen 'leraars' kunnen vinden die dubbele namen voerden.
De meeste van hen leefden bovendien in de late achttiende en vroege negentiende eeuw. In de loop van de negentiende eeuw nam hun aantal toe: in de
Staatsalmanak voor i860 staan volgens mijn telling 1561 Nederlands-hervormde
predikanten, van wie 134 personen (8,6 %) een dubbele naam voerden. Naar de
eerste aflevering van Van Alphen's Nieuw Kerkelijk Handboek te oordelen gold dit
omstreeks 1878 al voor 143 hervormde predikanten (circa 10 %). In het laatste
kwart van de eeuw daalde het aantal hervormde dominees met dubbele namen
echter: in de Staatsalmanak voor 1900 tel ik er slechts 105 (7,7 % van de 1356 dienst-
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doende hervormde predikanten), in die voor 1940 zelfs maar veertig (2,4 % van
de 1473). Na de oorlog daalde het aandeel dominees met dubbele namen nog
verder, tot ongeveer 1,5 % in 1964.123
De ontwikkeling van het aantal dominees met dubbele namen vormt op
zichzelf geen bewijs voor een verschuiving in de sociale herkomst van predikanten. Het al dan niet voeren van een dubbele naam was ten dele namelijk een
kwestie van mode. Zo heet H.H. Donker Curtius in de Staatsalmanak voor 1815
nog gewoon 'Curtius'. Naar verluidt spoorde Hofstede de Groot zij n studenten
ertoe aan om, net als zijn familie, een klinkende naam te voeren.124 Maar ook
wanneer predikanten alleen hun familienaam anders gingen schrijven, is dat
sociologisch van betekenis. Zo'n verandering in de wijze van zelfpresentatie
duidt immers op een toegenomen standsbewustzijn of-gevoel.
De conjunctuur van dubbele namen komt verbluffend sterk overeen met de
ontwikkeling die ik in dit hoofdstuk heb geschetst: de toenadering van theologen tot de academisch gevormde elite en de verwijdering die daar vanaf, pakweg, de j aren zeventig op volgde. Het is nog niet bewezen, maar wel aannemelijk dat de integratie van theologanten in het corps studenten samenhing met
toegenomen rekrutering uit hogere sociale klassen. Dit integratieproces werd
tevens bevorderd door de democratisering van de studentensamenleving —
waar de vorming van de corpora blijkt van geeft — en door een reeks overheidsmaatregelen betreffende de theologische studie: het opheffen van de
aparte theologische collegia, het verplichtstellen van academische examens en
van een 'algemeen-beschavende' propedeuse in de letterenfaculteit.
Integratie in de studentensamenleving betekende voor theologanten vooral dat ze zich verbroederden met juristen. Tegenwoordig mag het gebruikelijk
zijn om dominee en dokter in een adem te noemen, in de negentiende eeuw
hadden godgeleerden vooral veel gemeen met rechtsgeleerden — zowel tijdens hun studie als daarna. Een gevoelig punt van verschil bleef echter dat de
eersten gemiddeld van geringere komaf waren dan de laatsten. Voor zover
theologanten prominente posities innamen in het corps studenten, was het
zelden op grond van hun economisch, meestal alleen krachtens hun cultureel
kapitaal. Ook in de negentiende eeuw waren veel godgeleerden afhankelijk
van hun hoogleraren en van de bestuurders van een of ander fonds. Een 'studentikoze' levensstijl was voor hen slechts in zekere zin weggelegd; vandaar
hun ondervertegenwoordiging in de sociëteiten.
De inburgering van theologen in de studentensamenleving lijkt veel te hebben bijgedragen aan hun standsbesef als academici, aan het 'gevoel van waardigheid' (Weber) dat hoogopgeleiden paste. Dat maakte de overgang van het
studentenleven naar het leven in de pastorie er echter niet eenvoudiger op:
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'Komaan David, nu eens opgebiecht' zegt Bart, 'hoe bevalt het je hier?'
'Franchement'.' zegt David 'allernaarst, het is hier tenflaauwe troep, en er zijn oogenblikken waarin ik berouw gevoel ooit predikant geworden te zij n [...] ik kan je zeggen dat de
menschen hier geen haar beter zij n dan in de groote steden, het is hier een babbelachtig,
bemoeiziek en kwaadsprekend volk [...] de meesten zitten den ganschen dag met den
bijbel voor zich, en zingen 's avonds psalmen uit een treuren, maar al die uiterlijke
schijn beduidt niets [...]'125

In de studentenalmanakken verschenen vanaf het midden van de negentiende
eeuw talloze verhalen en gedichten over de teleurstellingen, beproevingen en
vernederingen die jonge predikanten in hun eerste gemeente te wachten stonden. Zo publiceerde de Groningse studentenalmanak van 1865 een berijmde
'brief van een jong predikant aan een vriend uit zijn studietijd'. Als student
had deze jonge dominee zich hoge verwachtingen gekoesterd van het dorpspredikantschap. Meteen na aankomst in zijn gemeente, ergens in het noorden,
werd hij uit de droom geholpen:
De achtbre kerkraad was te zamen
En sprak mij het welkom toe
Maar o wee! wat viel 't mij tegen!
'k Was gauw hun gezanik moe.
D'een zei om wat vroom te schijnen
Dat hij zeer gelovig was
En dat hij zelfs iedren morgen
Steevast uit'zien biebel' las.
En een ander: 'Doomnij wijt ie,
Dat jou nije pastorij
Nog op lange nao nijt klaor is,
't Duurt nog wel een maond of drij.'126

De overgang van het studentenleven naar 'de maatschappij' zou voor theologen moeilijker zijn dan voor andere gestudeerden daar ze vrijwel altijd tevens
een overgang behelsde van de stad naar het platteland (zie hoofdstuk 7). Vooral het sociaal isolement, het gebrek aan 'beschaafde omgang" met standsgenoten zou menig dorpspredikant zwaar vallen:
Waarlijk, het is ook niet alles om eerst jaren lang hard te moeten werken om ten laatste
op een gat van een dorp te land te komen, waar je geen sterveling vindt om mee om te
gaan, vooral wanneer je gewend bent aan het leven in de stad. De burgemeester een boer,
de schoolmeester een boer, geen dokter, geen notaris, geen straatverlichting, geen begaanbare wegen zelfs!127
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Evenals romantische lofzangen op het leven in de pastorie zijn ook zulke
klaagzangen een literaire topos; ze zeggen waarschijnlijk minder over de plaats
van predikanten in een dorpssamenleving dan over die van theologanten in
het studentenleven. De vele onthutste, meewarige of spottende beschrijvingen
van de krenkingen die de jonge dominee te wachten stonden in 'de maatschappij', maken vooral duidelijk hoezeer theologen waren ingeburgerd in het corps
studenten.
Op het eerste gezicht zegt de plaats van theologanten in de studentensamenleving weinig over het eigenlijke onderwerp van dit boek, de krachtsverhoudingen tussen de beroepsgroep en een handvol andere partijen. Bij nadere beschouwing echter onthult ze juist iets fundamenteels. Want waar in
voorgaande hoofdstukken sprake was van 'de staat/, van 'de academie' of 'de beroepsgroep', ging het nooit alleen over anonieme, onpersoonlijke instituties,
alsof die alleen uit structuren en instrumenten, bevoegdheden en procedures
zouden bestaan. Het ging tegelijkertijd over de bewindslieden, beleidsmakers,
hoogleraren en predikanten waar deze 'collectieve actoren' uit bestaan; het
ging, kortom, over elites. Dat nu is ook het thema van dit hoofdstuk. De integratie van theologanten in de vroeg negentiende-eeuwse studentensamenleving duidt op verbetering van de sociale positie van predikanten, op toenadering tot politiek-bestuurlijke, culturele en — in mindere mate — economische
elites. Als leden van het corps studenten kregen ze toegang tot de vaderlandse
spraakmakende gemeente. De marginalisering van theologanten in de laat negentiende-eeuwse studentensamenleving wijst echter op verwijdering ten opzichte van de genoemde elites: godgeleerden verloren de steun en vaak ook de
sympathie van andere hoogopgeleiden. Dit proces van opkomst en afgang, toenadering en verwijdering, is nergens zo duidelijk aanwijsbaar als in de Nederlandse letterkunde.
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