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' D A T H E E R T J E MET ZI JN W I T T E D A S ' 
G O D G E L E E R D E N IN DE N E D E R L A N D S E L E T T E R K U N D E 

Dat heertje met zijn witte das 

Was eertijds een minnezanger; 

Doch sinds het die witte das aanheeft, 

Minnedicht het niet langer. 

Nu preekt het en doet huisbezoek, 

En voor de variatie, 

Houdt het 's winters, driemaal in de week, 

hidmatencatechisatie. 

Ik bezweer u, mijn allerliefste vriendin! 

De draak hier niet mee te steken; 

Er zit wezenlijk zo iets aandoenlijks in, 

Dat een harterwelvan mocht breken.* 

In de studentensamenleving van rond 1840, zo is in het vorige hoofdstuk ge
bleken, hadden theologanten een prominente, maar 'aparte' positie; de loog 
was een markant 'type'. Toch wij dde 'Klikspaan' er geen schets aan. In zijn bun
dels Studenten-Typen en Studentenleven waren voor godgeleerden slechts bijrol
len weggelegd. Zo figureerden ze in de voorstelling van het type waar ook Klik
spaan zelf toe behoorde — een type dat een heel recente verschijning zou zijn 
aan de Leidse academie: 'de Student-autheur'. Als eerste exemplaar van deze 
soort voerde hij een student theologie ten tonele.2 Verbees, zo is zijn naam, zit 
in de sociëteit ostentatief de literaire tijdschriften door te nemen en wordt 
door zijn medestudenten daarom 'een lummel' en 'een beroerde vent' ge
noemd, 'een fluim die boekjes schrijff .3 

De keuze om uitgerekend een theologant als student-auteur voor te stellen 
was een voor de hand liggende. In zijn essay L'Education par l'amitié (1835) mocht 
Kneppelhout de dichter hebben voorgesteld als priester van de toekomstige 
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maatschappij, in het Nederland van zijn tijd waren de poëten eerder predikant 
of raadsman van professie. 'Klikspaan' zelf studeerde in de rechtenfaculteit, 
bevriende student-auteurs merendeels in die der godgeleerdheid. Hoewel ook 
de medische faculteit zich niet onbetuigd liet — beroemd werd Jan Pieter 

H e i j e — waren het vooral theologanten en juristen die rond 1840 naam maak
ten met verzen of verhalen. Verbazingwekkend is dat niet. Rechts- en godge
leerden volgden immers een vooropleiding in de letterenfaculteit. 

De invloed van dit onderwijs is duidelijk aanwijsbaar bij Aarnout Drost, die 
theologie studeerde in Amsterdam en Leiden. In 1832 debuteerde hij, 22 jaar 
oud, met Hermingard van de Eikenterpen. In deze historische roman — de eerste 
in Nederland, naar men zegt — verhaalde Drost van de vroegste vaderlandse 
geschiedenis, toen Franken en Batavieren in aanraking kwamen met het chris
telijk geloof. Deze onderwerpskeuze verried niet alleen dat de auteur theolo-
gant was maar ook dat hij college had gevolgd in de Nederlandse taal en ge
schiedenis, bij de Amsterdamse hoogleraar DJ. van Lennep. De romantische 
verteltrant van Drost was erg naar de zin van Potgieter; volgens literatuurhis
torici werd hij er diepgaand door beïnvloed.4 Na het vroegtijdig overlijden van 
Aarnout (of 'Aernout', zoals Potgieter spelde) had hij dan ook graag de zorg 
voor diens literaire nalatenschap op zich genomen. In samenwerking met de 
theologant Rein Bakhuizen van den Brink, dé studievriend van Drost,5 vol
tooide Potgieter Drosts tweede historische roman, Depestilentie teKatwijk en be
zorgde hij een aantal onuitgegeven, deels onvoltooide Schetsen en verhalen. Ook 
Drosts streven naar verheffing van het letterkundig leven in Nederland zetten 

Veel hoogleraren in de vroeg negentiende-eeuwse letterenfaculteit waren van huis uit theoloog. De 
Leidse hoogleraar J.M. Schrant (1783-1866) was pastoor geweest. François HaverSchmidt (1835-1894; 
alias 'Piet Paaltjens') tekende hem tijdens college. Gereproduceerd uit Nagelaten snikken. 
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Potgieter en 'Bakkes' voort. Voor het tijdschrift De Muzen, dat Drost en Heije in 
1834 hadden opgericht, riepen ze een waardige opvolger in het leven: De Gids.6 

PREDIKANT-PROFESSOREN 

Het onderwijs in de 'letteren van beschaafdheid' dat theologiestudenten volg
den, werd voor een groot deel gegeven door hoogleraren die zelf van huis uit 
theoloog waren. In 1816 hadden van de vijftien universitair hoogleraren in de 
'wijsbegeerte en letteren' niet minder dan negen theologie gestudeerd (zie ta
bel s.a). In Leiden gold dit zelfs voor de hele faculteit: Van der Palm, Wytten-
bach, Siegenbeek en Van de Wynpersse waren allen min of meer godgeleerd.7 

Zes van de negen theologisch geschoolde hoogleraren in den lande hadden bo
vendien als predikant gediend; de Utrechtse professor Simons zelfs meer dan 
twintig jaar. Ook na hun benoeming tot hoogleraar in de letteren bleven velen 
af en toe preken; Van der Palm was zelfs officieel academieprediker. 

Een kwart eeuw eerder, in 1790, waren slechts drie van de veertien Leidse, 
Utrechtse en Groningse hoogleraren in deze faculteiten theoloog (en predi
kant) geweest. Dat godgeleerden in 1816 zo veel sterker van de partij waren, was 
deels te danken aan de Bataafse Revolutie. Na de opheffing van de theologische 
faculteit waren sommige van haar hoogleraren namelijk ondergebracht bij let
teren en wijsbegeerte, met leeropdrachten als 'natuurlijke theologie', 'wijsge
rige zedeleer', 'christelijke oudheden' of 'bijbelse uitlegkunde'.8 Maar ook in 
1840, toen de Bataafse tijd lang voorbij was, waren nog negen van de achttien 
hoogleraren in de humaniora van huis uit theoloog. Wat vijf van hen betreft — 
Nieuwenhuis, Rutgers, Pareau, Simons en De Waal — heb ik kunnen vaststel
len dat ze in een eerder leven predikant waren geweest. De Leidse hoogleraar 
Schrant en zijn Groningse ambtsgenoot De Greuve waren beiden ex-pastoor.9 

Weer een kwart eeuw later, in 1865, was zelfs weer meer dan de helft van de uni
versitair hoogleraren in de letteren en wijsbegeerte van huis uit theoloog. Vijf 
van hen — Rutgers, Stuffken, Millie's, Valeton, Van der Wijck — waren emeri-
tus-predikant. Pas in 1890 was het met de hegemonie der theologen gedaan: 
onder de 32 Leidse, Utrechtse en Groningse hoogleraren, waren 'slechts' acht 
(een kwart, dus) protestantse godgeleerden.10 

Enkele hoogleraren in de letterenfaculteit oogstten ook zelf enige roem als 
dichter. De Leidse hoogleraar Elias Annes Borger, die van 1807 tot 1821 onder
wijs gaf in 'de gewijde uitlegkunde', de godgeleerdheid en later de klassieke 
letterkunde, was niet alleen vermaard om zijn kanselwelsprekendheid maar 
ook om zijn dichterlijk talent.11 Die faam had hij vooral — volgens boze ton
gen: alleen — te danken aan zijn laatste pennenvrucht, Aan den Rijn. Daarin 
rouwklaagde Borger over de dood van zijn dochtertje en zijn tweede vrouw, die 
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(evenals de eerste) kort na de bruiloft in het kraambed was gestorven. De laat
ste, levensmoede strofe klonk als volgt: 

Noem' hij deze aard een hof van Eden, 

Die altijd mögt op roozen gaan: 

Ik wensch geen stap terug te treeden 

Op de afgelegde levensbaan. 

Ik reken iedren dag gewonnen, 

Met moeite en tranen doorgesloofd. 

God dank, mij draaiden boven 't hoofd 

Reeds meer dan vijf en dertig zonnen! 

De tijd rolt, als deez' bergstroom voort. 

Druk zacht mijn dooden, lijkgesteente! 

En dek ook eerlang mij n gebeente 

Bij 't overschot dat mij behoort.12 

Borgers bede werd spoedig verhoord: een jaar later overleed 'het Fri esche won
der', slechts 36 jaar oud. Dit droeve feit kwam de ontvangst van zijn laatste ge
dicht zeer ten goede: 'het Rijntje' behoorde spoedig tot het standaardreper
toire van de beschaafde burgerij.13 Het werd zelfs vertaald in het Frans, Duits, 
Engels, Latijn en 'Boerenfriesch'. Velen inspireerde Borgers voortijdige dood 
tot dichterlijke uitboezemingen. Recht van spreken hadden natuurlijk vooral 
studenten in de theologie. De Leidse Tcandidaat tot de Heilige Dienst/ D. Bax 
betoonde zich vooral getroffen door het samenvallen van Borgers overlijden 
met zijn eigen afscheid van het studentenleven: 

Zoo moet ik dan 't vaarwel aan Leydens grijze stad 

Met een beklemde borst en 't oog van tranen nat, 

Nog starende, mijn God! op BORGERS lijk, doen hooren! 

Neen! 'k wil die toon van rouw niet in mijnboezem smoren, 

Zij is mij nog niet vreemd, die taal van zielesmart: 

Ach! meermaal gaf zij lucht aan 't diep getroffen hart! 

Hij is niet meer! niet meer! dat onze tranen stromen! 

Zoo vroeg der Hoogeschool en 't Vaderland ontnomen!14 

Borger werd een stralend voorbeeld voor theologanten met lyrische ambities.15 

Als kennelijk eerbetoon aan hem wijdde J.R Hasebroek een van zijn eerste ge
dichten 'Aan den Rhijn'. 
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C U L T U R E E L K A P I T A A L 

Dat theologanten ten tijde van 'Klikspaan' zo'n prominente rol als 'student-
auteurs' speelden, hangt uiteraard ten nauwste samen met de plaats die ze in
namen in het corps studenten. In het vorige hoofdstuk heb ik beschreven hoe 
theologanten rond het midden van de negentiende eeuw toonaangevende po
sities verwierven in de studentensamenleving — en daarmee in de vaderland
se culturele elite. Ook heb ik laten zien dat ze deze posities voornamelijk te 
danken hadden aan hun cultureel kapitaal. Letterkundige arbeid, als dichter, 
novellist of redacteur, bood betrekkelijk minvermogende studenten de moge
lijkheid om op eigen wijze deel te nemen aan het studentenleven, en daar zelfs 
hun stempel te zetten. Een sprekend voorbeeld daarvan presenteerde Jacob 
van Lennep in zijn lijvige roman Klaasje Zevenster (1865/66). De mannelijke 
hoofdpersoon van het verhaal, dat aanvangt in de Leidse studentensamen
leving van de jaren 1820, is de theologiestudent Gerlof Bol. Hij wordt omschre
ven als een op het eerste gezicht weinig aantrekkelijke figuur, met een 'onbe-
teekenend, pokdalig, bleekgeel, altijd effen gelaat", 'fletsche en grijze oogen', 
'zwarte, hoekige tanden' en een 'blaauwachtige kin', gekleed in een 'met inkt-
vlakken besmeerden en aan den ellebogen afgesleeten huisjas', 'oude leêren 
pantoffels' en 'gele wollen kousen' en 'een vrij smerige lakensche pet": 

Zeker is er niets in het portret, 't welk ik hier van hem ophang, dat u voor hem in kan ne

men; zelfs heeft zijn uiterlijk iets terugstootends, en wanneer hij den mond opent en gij 

hem in een vrij platten Overijsselschen tongval hoort spreken, zult gij u verwonderen, 

hoe hij, die nog wel bovendien een theologantis, aldus bij uitzondering onder de élite van de 

akademie is opgenomen, ja hoe er prijs op zijn omgang gesteld en om zijn vriendschap 

gekuipt wordt door zoovelen, die door geboorte en beschaving uitblinken [...]" 

Bij nadere beschouwing bleek dat Gerlof een scherp verstand had, een ijzeren 
geheugen voor anekdotes en paradoxen en 'het beste karakter van de waereld'. 
Dankzij deze kwaliteiten had hij geen dorpskruidenier hoeven worden, zoals 
zijn vader, maar had hij een beurs gekregen om theologie te studeren.17 Een 
dergelijke levensloop was niet uit de lucht gegrepen: de Utrechtse theologie
student Jacobus Bellamy (1757-1786) had ervaren wat de dichtkunst vermocht. 
Toen zijn literaire talent was ontdekt door een predikant had hij, een arme 
Vlissingse bakkersknecht, een theologische studiebeurs verworven.18 

Bij zijn onderzoek naar letterkundige gezelschappen in de tweede helft van 
de achttiende eeuw kwam Singeling bijzonder veel predikanten en theologie
studenten tegen. Na de 'regenten' vormden ze de grootste categorie. Singeling 
wilde daar echter niet veel van weten, want een groot deel van deze godgeleer
den kwam voor op slechts één, nogal dubieuze naamlijst. Hij benadrukte daar-
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om dat 'de genootschappen zeker niet uitsluitend bevolkt [worden] door dich
tende dominees'.19 Toch mogen zijn onderzoeksuitkomsten onthullend ge
noemd worden. Wie ze nader analyseert, ontdekt namelijk dat in vrijwel alle 
beroepsgeledingen de actieve, daadwerkelijk dichtende leden in de minder
heid waren; het gros stelde zich tevreden met het aanhoren en beoordelen van 
andermans werk. Slechts in twee categorieën waren de 'werkende leden' in de 
meerderheid: onder 'klerken' en onder studenten theologie.20 Waren deze 
twee groeperingen literair begaafder dan andere? Aannemelijker is dat ze — 
bij gebrek aan geld en macht — het vooral van eigen werk moesten hebben. 
Theologanten en klerken ontleenden hun positie in deze genootschappen 
kennelijk niet aan hun economisch of sociaal, maar aan hun cultureel kapitaal. 

Ook in de negentiende-eeuwse studentensamenleving lijkt letterkundige 
arbeid uitzicht te hebben geboden op maatschappelijke eer, achting of aanzien 
(soms zelfs op inkomen en invloed). Als zoon van een Haarlems apotheker kon 
Nicolaas Beets niet, zoals zijn vrienden, deelnemen aan de Leidse maskerade 
van 1835. Hij volgde de 'intocht van Ferdinand en Isabella in Granada in 1492' 
te paard noch te voet maar vanuit het raam van zijn kamer — uitgelezen posi
tie voor een student-auteur — en schreef er een lang, berijmd verslag van, De 
maskerade. Met dit dichtverhaal werd hij in één klap een zeer gezien student. In 
zijn dagboek schreef hij op 13 december 1835: 'Ik ben tegenwoordig te Leiden in 
de mode en gewild als een paar oranje handschoenen.' Inmiddels was hij be
noemd tot redacteur van de almanak, 'een der eervolste betrekkingen bij de 
Studentenwereld'. In 1838 volgde zijn benoeming tot preses van de theologi
sche faculteit.21 Voor theologanten, die bij andere activiteiten aan de zijlijn 
moesten blijven staan, was het schrijverschap dus een buitenkans. Als 'auteur' 
of'redacteur'konden ze vorm geven aan een studentikoze, maar beschaafde le
vensstijl. Hoe die eruitzag, kon de lezer opmaken uit de titelplaat van Klik-
spaans tweede schetsenbundel, Studentenleven (1844). Deze prent van 'O. Veral-
by' (Alexander Ver Huell) toonde twee studenten: de één breed gebarend, 
voorzien van pet, stok en hond (de klassieke studentenparafernalia), de ander 
notities makend, met bril, pijp en een boek onder de arm geklemd. Dit laatste 
was kennelijk de houding van de 'student-auteur". 

UITERLIJKE WELSPREKENDHEID ALS HOUDING 

Student-auteurs als Kneppelhout, Hasebroek en Beets hadden een prominen
te plaats in het studentenleven van hun tijd. Eind 1833 riepen ze een eigen lite
rair genootschap in het leven, de Rederijkerskamer voor Uiterlijke Welspre
kendheid.22 Die naam klonk oneigentijds: 'rederijken', een verbastering van 
'retoriek', was immers een zeventiende-eeuwse liefhebberij. 'Uiterlijke wel-
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Twee studenten-typen: rechts een studentikoze, links een intellectuele student. Ets van 'O. Veralby' 
(Alexander Ver Huell), detail van de titelpagina van Klikspaans Studentenleven; Leyden: Hazenberg 1844. 
Foto: UB Amsterdam. 

sprekendheid' daarentegen was een volop negentiende-eeuws ideaal. In recen
te publicaties over dit onderwerp wordt het streven naar 'welsprekendheid' 
voornamelijk in verband gebracht met het voordragen van poëzie en proza, zo
als dit werd gecultiveerd in allerhande 'reciteercolleges' en 'rederijkerska
mers'. In negentiende-eeuws Nederland blijken talloze van deze 'late varian
ten van achttiende-eeuwse genootschappelijkheid' te hebben bestaan. In de 
jaren zestig en zeventig werd het declameren zelfs een ware rage; deze decen
nia vormden het hoogtepunt van wat Van den Berg 'de orale cultus' genoemd 
heeft. Handboeken voor welsprekendheid uit deze periode droegen hier de 
sporen van: ze handelden voornamelijk over de wijze waarop men verzen en 
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verhalen ten gehore moest brengen. Dat gold overigens al voor het handboek 
van B.H. Lulofs uit 1848.23 

Voor die tijd echter, in de eerste helft van de negentiende eeuw, was het on
derricht in de welsprekendheid niet in de eerste plaats bedoeld voor burgers 
die wat liefhebberden in de letteren maar voor hen die spraken uit hoofde van 
hun beroep of ambt. De handboeken uit deze periode waren primair bedoeld 
voor het vormen van kansel-, balie- en politiek redenaars — voor sprekers dus 
die hun gehoor niet zozeer trachtten te 'vermaken', als wel 'te overtuigen, te 
stichten, te roeren, tot deugd en godsvrucht te bewegen'.24 Mr J.C. Bousquet 
noemde deze binding aan openbare ambten zelfs een in het oog springend 
kenmerk van de welsprekendheid: 

De Redenaar is de verantwoordelijke tolk der maatschappij. Zijne geheele achtingstrekt 

ten waarborg van de zuiverheid zijner bedoelingen, en de opregtheid zijner betuigin

gen!...] 

Aan den persoon des Redenaars hecht onze verbeelding gewoonlijk de gewigtige maat

schappelijke betrekkingen, waarin hij geplaatst is (...) als staatsman, wetgever, leraar 

van den Godsdienst, of der wetenschappen, als verdediger van regt en onschuld.25 

De prominente maatschappelijke positie van de redenaar zou hem onderschei
den van de dichter, die immers vaak—zij het ten onrechte—werd voorgesteld 
als 'ambteloos en nutteloos lid der maatschappij'. Welsprekendheid was nauw 
verbonden met de beroepspraktijk en beroepsidealen van predikanten, advo
caten, rechters, diplomaten en hoogleraren, de negentiende-eeuwse professio
nals van de publieke spraak. 

Volgens vroeg negentiende-eeuwse auteurs was de welsprekendheid daar
om niet alleen verwant aan de poëzie maar ook aan logica, wijsbegeerte en we
tenschap. De Leidse hoogleraar Joannes Clarisse zag in haar 'de middelste zus
ter der oudere Dichtkunst, en der jongere Redeneerkunsf,26 J.H. van der Palm 
noemde haar 'onze redelijkheid zelve'27 en Bousquet omschreef haar als 'de ge
paste en doelmatige voordracht eener gewigtige, meestal eener min bekende 
of betwiste waarheid'.28 Volgens laatstgenoemde auteur omvatte de welspre
kendheid ook historische en wetenschappelijke verhandelingen 'in zoo verre 
dezelve niet zuiver wiskunstig zijn, of geheel uit woordenlijsten en tabellen 
bestaan.'29 De Leidse hoogleraar John Bake had daar een wat andere opvatting 
over. Hij ontkende niet dat de welsprekendheid verwant was aan kunst en we
tenschap maar wel dat ze er op zichzelf 'een zou zijn: 'Men zou het even zoo goed 
eene kunst kunnen noemen, om als een braaf mensch en Christen te leven!'30 

Volgens hem was welsprekendheid meer een deugd, een plicht waar 'niemand, 
die op ware beschaving wil aanspraak maken' omheen kon. Spraak was immers 
niet slechts een communicatiemiddel, 'een werktuig om ons aan anderen meê 
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te deden', maar ook een distinctiemiddel, 'de spiegel, waarin wij onzen be
schaafden zin aanschouwen'.31 

De uiterlijke welsprekendheid behelsde dus, net als de wellevendheid,32 een 
algemeen beschavingsideaal; ze handelde over de houding die de leden van 
'een geleerde stand' in het openbaar hadden aan te nemen. Ze leerde de balie-, 
kansel- of politiek redenaar niet slechts hoe hij spreken, maar hoe hij wezen 
moest: 'met waardigheid, zonder eenige gemaaktheid, met eene allereenvou
digste uitdrukking van vriendelijkheid' en 'zonder aanstelling van iets in het 
minste'.33 In handboeken over de uiterlijke welsprekendheid werd dus niet 
slechts een bepaalde techniek van 'spreken in het openbaar" overgedragen 
maar een habitus, eigen aan de beschaafde, academisch gevormde stand. 

Het ging zelfs letterlijk over poses: handboeken over de uiterlijke welspre
kendheid besteedden vaak ruime aandacht aan de lichaamshouding, de geba
ren en mimiek van de redenaar. Volgens Clarisse kwam het erop aan dat een 
predikant de houding aannam van een 'beschaafd', 'bezadigd' en 'deftig' man. 
Enerzijds zou hij moeten waken voor 'stijfheid', lompheid' en 'boerschheid', 

Houdingen en gebaren voor de redenaar; illustratie (detail) in B.H. Lulofs, De kunst der mondelinge voor

dracht ofuiterlijke welsprekendheid; Amsterdam: Brinkman 1877 [1848]. Uit De Negentiende Eeuw, jg 16 

(1992) nr 4. 
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anderzijds voor 'winderigheid', voor 'al wat naar het wulpsche en dartele 
trekt'.34 Maar hoe kon hij zo'n houding aanleren? Clarisses suggesties zijn ont
hullend; ze tonen hoe nauw het ideaal van welsprekendheid samenhing met 
de levensstijl van de hoge burgerij. Een goede lichaamshouding werd volgens 
hem namelijk in de eerste plaats verkregen door 'vroegtijdig onderwijs in 
gymnastische oefeningen, het exerceren, schermen, paardrijden of dansen'. 
Zulk mondain tijdverdrijf was dus aanbevolen voor dominees in de dop. Ook 
tekenen en piano-, fluit-, klarinet- of vioolspel zouden goed voor de houding 
zijn. Verder konden aspirant-predikanten veel leren door 'oplettendheid bij de 
verkeering in fatsoenlijke huizen en in beschaafde kringen'. Daar kregen ze na
melijk niet alleen het goede voorbeeld te zien maar konden ze ook horen wat 
'beschaafde Vrouwen op de houding van een' of ander' Man aan te merken heb
ben.' Ten slotte zou het nuttig zijn om nauwkeurig te observeren welke poses 
vooraanstaande schilders in hun historiestukken hadden gekozen voor grote 
mannen als Paulus, Demosthenes, Sokrates 'of zelfs den heiligen Jezus'.35 

ALGEMEEN BESCHAAFD NEDERLANDS 

Uiterlijke welsprekendheid, zo blijkt, was de vervolmaking van een academi
sche opleiding en een goede, hoogburgerlijke opvoeding. Als zodanig be
krachtigde ze het onderscheid tussen de ontwikkelde elite en het onbeschaaf
de volk. Anderzijds overbrugde ze juist sociale verschillen. In de eerste plaats 
leerde de redenaar niet alleen hoe hij zich van het volk moest onderscheiden, 
maar ook hoe hij zich daartoe moest verhouden, teneinde het meer bescha
ving, kennis en moreel besef bij te brengen. Vooral predikanten waren daartoe 
geroepen: 'leraars' heetten ze immers, met een gehoor dat zo breed was als het 
volk van Nederland.36 

Dit verwijst naar een tweede opzicht waarin de welsprekendheid sociaal-in
tegrerend werkte: ze diende de natievorming. Nu Nederland van een federa
tief verband van gewesten was bevorderd tot een eenheidsstaat had ook het Ne
derlands aan importantie gewonnen. De eigen taal moest hoog gehouden 
worden; niet slechts om onderling begrip, harmonie en eendracht te bevorde
ren maar ook om de plaats van de Nederlandse natie te midden van de Europe
se grootmachten te bepalen. Aan het hof mocht dan Frans gesproken worden 
en in de academie Latijn, in de maatschappij zou de nationale trots, het Neder
lands klinken. Waar die maatschappij dan wel te vinden was? Men kon op zijn 
gehoor afgaan: in de volksvertegenwoordiging moest men wezen, in de ge-
hoorzalen van de Maatschappij tot 't Nut van 't Algemeen, in de rechtszaal en 
het kerkgebouw, eventueel zelfs in dat der 'Roomsen' of'Israëlieten'.37 

Naast onderwijzers hadden daarom ook predikanten, rechters en advocaten 
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in dezen een belangrijke taak:38 als beroepsbeoefenaren van de publieke 
spraak moesten ze de taal hoog houden. Zoals Bilderdijk en Siegenbeek zich, 
ieder op zijn eigen manier, zich inspanden voor standaardisering van de spel
ling, zouden zij een standaard van zuivere spreektaal moeten stellen. Vandaar 
de overvloedige aandacht — in handboeken en verhandelingen — voor puri-
tas, voor zuivere woordkeus en articulatie. Taalzuivering gold, vooral ten tijde 
van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, als aangewezen middel voor 
het aankweken van nationaal bewustzijn en saamhorigheid.39 Predikanten 
waren geknipt voor die taak; nu ze vaker buiten hun geboortegewest werden 
beroepen, konden ze een rol spelen in de taalkundige eenwording van Neder
land.40 Maar waren ze op die taak berekend? Klikspaan meende van niet: 

Onder de gewelven der kerk zoowel als onder de lichtkroon van den schouwburg walgt 

den welopgevoeden man de weligste verscheidenheid van allerlei tongvallen, verkeerde 

klemtonen, gebrekkige spreekorganen [...] Helaas! wij leven in een China, waar de tong 

der kleinen, door allerlei willekeurigheden verdraaid, het behoorlijk uitspreken der 

moedertaal ten eeuwigen dage verleerd wordt, gelijk in dat andere China het voetje der 

vrouwen het loopen.41 

Ook Beets hoorde veel wat hem niet beviel: 

Alles wel; maar ik kan geen redenaar uitstaan die go/ voor gaf en horten voor harten zegt, 

en in God de o uitspreekt als "mpop.n 

Behalve natievorming diende de uiterlijke welsprekendheid ook standsvor
ming; dat is het derde opzicht waarin ze integrerend werkte. Het streven 
naar welsprekendheid verenigde geleerden en geletterden in de meest uit
eenlopende beroepen, ambten en disciplines; ze was het grootste gemene 
standsideaal van de gehele culturele elite. Sinds de politieke eenwording van 
Nederland (rond de eeuwwisseling) tekende zich, duidelijker dan tevoren, 
een vaderlandse spraakmakende gemeente af. Wie daartoe behoorden was en 
is uiteraard omstreden maar als er één plaats was waar men hen moest zoe
ken dan was het in het Koninklijk Nederlandsch Instituut van Wetenschap
pen, Letteren en Schoone Kunsten (1808/1816-1851). Een keur van wijsgeren, 
dichters, natuurwetenschappers, medici, juristen, theologen en andere 'let
terkundigen' kwam daar bijeen voor het beoefenen van welsprekendheid 
van de bovenste plank. De remonstrantse hoogleraar Abraham des Amorie 
van der Hoeven werd in 1834 tot lid verkoren. Jaren eerder had hij, de gevier
de kanselredenaar, het klassieke onderscheid tussen vier vormen van wel
sprekendheid gerelativeerd: 
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Er is dus eigenlijk slechts ééne Welsprekendheid. Zij blijft zich zelve in aard en doel al

tijd en overal gelijk, hetzij ze zich laat horen in de Pleitzaal, in Staats- en Volksvergade

ringen of op de Predikstoel.43 

De ka/zseZwelsprekendheid waar godgeleerden patent op hadden, was volgens 
Van der Hoeven dus niet meer dan een variant van een algemene kunst of kun
de. Deze opvatting is tekenend voor de integratie van predikanten in de natio
nale culturele (en politiek-bestuurlijke) elite; hun toetreding tot de bovenlaag 
van hoogopgeleiden en hooggeborenen die in het jonge Koninkrijk de toon 
aangaf. 'Uiterlijke welsprekendheid' was het gemeenschappelijk ideaal van al
len die tot deze stand behoorden (of wilden behoren); een standsideaal dat uit
drukking gaf aan een gevoel van waardigheid maar ook van roeping jegens de 
Nederlandse natie. 

THEOLOGEN ALS ROMANTICI 

De acht Leidse student-auteurs die in 1833 de Rederijkerskamer voor Uiterlijke 
Welsprekendheid oprichtten, streefden al even gewichtige maatschappelijke 
doelen na. In zijn schets van de 'poieetenclub', zoals ze door buitenstaanders 
werd genoemd, beschreef Klikspaan met enige zelfspot de hoge idealen die hij 
en zijn vrienden destijds hadden gekoesterd. Hun bijeenkomsten waren niet 
slechts bedoeld geweest 'om hun eigen dichterlijke voortbrengselen smaakvol
ler en boeiender te leeren voordragen' maar ook, uiteindelijk, om een leegte op 
te vullen in de academische opleiding van theologen en j uristen. Bij gebrek aan 
deugdelijk, praktisch onderwijs in de uiterlijke welsprekendheid,44 zou de Re
derijkerskamer bij kunnen dragen aan het vormen van 'bekwame sprekers 
voor de balie en voor de Kamer der volksvertegenwoordiging, wegsleepende, 
indrukwekkende kanselredenaars'.45 Vandaar dat zo nu en dan ook buiten
staanders — 'professoren, letterkundigen, dames' — welkom zouden zijn om 
de voordrachten aan te horen. 

Zulke gerichtheid op de burgermaatschappij werd volgens Klikspaan als 
verraad aan de studentenwereld beschouwd. Ze was bovendien moeilijk te rij
men met het streven van de leden der Rederijkerskamer naar aansluiting bij 
het werk van Franse, Duitse en Engelse romantische dichters en vertellers als 
Thomas Moore, Walter Scott, Lord Byron en Victor Hugo. Vooral in het leven en 
werk van laatstgenoemde twee dichters was veel te vinden dat voor een herder 
en 'leraar' minder geschikt moest heten. 

Toch was het juist een theologiestudent, Nicolaas Beets, die Byron het meest 
navolgde. Na eerder gedichten van hem te hebben vertaald, schreef hij in 1834 
een dichtverhaal over een 'Byroniaanse Held': ]ose, Een Spaansch verhaal.*6 De 
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setting van dit epos was door en door romantisch; het speelde in de donkere 
Middeleeuwen, in het zwoele Zuiden en ving aan op een schemerachtig uur. 
Ook het thema was hevig romantisch: Jose was een jonge edelman die gezwo
ren had de dood van zijn vader te zullen wreken. Zolang hij die missie niet had 
volbracht, wilde hij niet weten van de liefde — die van God, zijn moeder noch 
zijn meisje: 

'De hemel, Jose, bracht mij hier.' 

'Zoo voert hij de dui ve aan de borst van den gier. 

Florinde! men sloot mij den hemel. Ik hoop 

Op hemel noch aarde — het lot hebb' zijn loop! 

[...] 

Ik zoek in den hemel geen God, die mij hoort, 

Want ik heb zijn stem in mijn boezem gesmoord' 

Het liep dan ook slecht met hem af. Gevestigde letterkundigen als de Leidse 
hoogleraar Jacob Geel fronsten hun wenkbrauwen over dit van hartstocht zin
derende dichtverhaal en in hun satirische tijdschrift Braga (1842) dreven de 
Utrechtse theologen A. Winkler Prins en J. J. L. ten Kate er de spot mee: 

Als in het dicht'renrijk de strafwet geldig was 

Die moord en diefstal loon naar werken doet ontvangen 

Wat aak'lig tuchthuis wierd de Hollandsche Parnas: 

Beets werd gegeeseld en Van Lennep werd gehangen! 

Spoedig werd Jose echter erkend als een vernieuwende bijdrage aan de Neder
landse literatuur. Nog lovender kritieken kreeg Beets voor zijn wat luchtiger 
dichtverhaal van De maskerade.47 Deze en dergelijke successen van student-au-
teurs, verenigd in de Rederijkerskamer voor Uiterlijke Welsprekendheid, luid
den een korte bloeiperiode in van romantische poëzie in de Nederlandse lette
ren. Op voorspraak van hun leermeester J.H. van der Palm werden Beets, 
Hasebroek, Bernard Gewin en Kneppelhout — allen lid van de Rederijkerska
mer — in 1836 toegelaten tot de Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kun
sten en Wetenschappen. Hun entree en het gelijktijdig aftreden van de Leidse 
hoogleraar Jacob Geel als lid van het bestuur betekende niet alleen erkenning 
voor hun individuele literaire gaven maar ook voor de Romantiek in de Neder
landse letterkunde.48 Het hoofdkwartier van die beweging verplaatste zich 
van de Rederijkerskamer voor Uiterlijke Welsprekendheid naar de redactie 
van De Gids en de pastorie van Heiloo, waar Hasebroek sinds 1836 predikant 
was. Beets, Kneppelhout, Truitje Toussaint, Jacob van Lennep, Rein Bakhuizen 
van den Brink en Willem de Clercq waren er kind aan huis. 
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Na Hasebroek verruilden ook Beets en Gewin de academie voor een pasto
rie. De een stond vanaf 1840 in Heemstede — 'N. Beets, Herder', had hij op de 
voordeur laten schilderen — en de ander in Londen.49 Hun afscheid van Leiden 
betekende echter geen vaarwel aan de letteren. Omstreeks 1840, dus vrij wel ge-
lijktijdig met'Klikspaan', leverden alle drie een gedenkwaardige bijdrage aan 
de vaderlandse literatuur; nu niet in de vorm van verzen, maar van verhalen. 
Onder het pseudoniem 'Vlerk', publiceerde Bernard Gewin de Reisontmoetingen 
van Joachim van Polsbroekerwoud, waarin hij de buitenlandse belevenissen van 
een groepje studenten verhaalde. Hasebroek bleef dichter bij huis. In Waarheid 
en dromen bundelde hij, 'Jonathan', een reeks mijmerende observaties van alle
daagse zaken als 'De Haarlemsche Courant", 'De huisklok' en 'De bibliotheek'. 
Zulk huiselijk, ietwat sentimenteel proza bleek in de smaak te vallen: Hase-
broeks schetsen werden goed verkocht, aanvankelijk zelfs beter dan die van 
zijn boezemvriend Beets, de Camera obscura. 

HUMORISME ALS HABITUS 

De bundels van Vlerk, Jonathan en Hildebrand waren alle drie geënt op Char
les Dickens' Pickwick-papers. Evenals hun vroegere poëtische werken wordt hun 
proza dan ook tot de Romantiek gerekend, zij het op grond van een ander as
pect van die stroming: 'humorisme'.50 Het ging nu niet meer over vervlogen 
tijden, verre volkeren en duistere driften maar over huis, tuin en keuken. In 
plaats van adellijke jongemannen met ziedende hartstochten stonden nu ge
wone, vaak 'kleine' burgers centraal, met hun alledaagse beslommeringen, 
hun hebbelijkheden en onhebbelijkheden. Byroniaanse helden als Beets'Jose 
en Kuser maakten plaats voor antihelden als Kees het Diakenhuismannetje, 
dat zo graag 'fassoendelijk' begraven wilde worden, of Jonathan zelf, die in ka
merjapon bij de kachel zat te mijmeren over zijn vervlogen jeugd. 

Waar de 'zwarte' letterkunst van Byron en Hugo met hun lofzang op de zelf
gekozen verdoemenis velen argwaan, zelfs afkeer had ingeboezemd, stalen de 
humoristen haast ieders hart. De Nederlandse letterkunde beleefde zo een 
ware hausse van humorisme; de ene na de andere bundel 'schetsen', 'typen' en 
'beelden' zag het licht. Het werd haast te dol. Al in de eerste druk van zijn Ca
mera obscura nam Hildebrand een brief op waarin hij zogenaamd gewaar
schuwd werd voor een op handen zijnde 'humoristische revolutie', die 'een 
hartroerende oude vrijster op de troon' zou brengen, 'met een kring van senti
mentele dagloners tot ministerie' en een leger 'duivenhartige bloodaards' als 
krijgsmacht: 
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Geen adel meer, geen rijkdom, geen livreibedienden, geen pâté de foie gras, geen kooien 

meer voor vogels, en geen modes meer voor dames; maar een aanmerkelijke invoer van 

huisjassen, sloffen, pijpjes, tuinstokken, Moeder-de-Ganzen [...]51 

Volgens Potgieter had zo'n omwenteling zich in de literatuur al voltrokken: in 
zijn befaamde opstel over de 'kopijeerlust des dagelijkschen levens' consta
teerde hij dat 'de Goden, de Vorsten, de Helden' het veld hadden moeten rui
men voor 'het burgerlijk-alledaagsche', voor 'uwe en mijne historie'.52 

Daarmee had ook het streven naar 'welsprekendheid' afgedaan. Verzen in de 
trant van Byron of Hugo waren goed te rijmen geweest met dit ideaal; ze leen
den zich in ieder geval voor oefening in de 'dramatische', 'toneelmatige' voor
drachtskunst waar de Rederijkerskamer zich sterk voor had gemaakt. En hoe 
bedenkelijk de moraal van het dichtverhaal soms ook was geweest—Beets had 
zelfs bloedschande bezongen—de taal was zeer hoogstaand. Dat kon men van 
het spraakgebruik der humoristische 'typen' bepaald niet zeggen: 

Weg katechismusstijl! wat soort van predikant 

Is thands geen humorist op averechtschen trant? 

Het wemelt hier zoo zeer van alledaagsche spreuken, 

En bijbeltaal doormengd met straattaal uit de keuken: 

Dan flikt er, wie 't verstaat, wat fransch of engelsch in, 

Dat geeft zoo'n vreemden zwier, zoo'n losheid aan den zin.53 

De taal die met name Beets zijn 'typen' in de mond legde, was noch het zuivere, 
welluidende Nederlands dat men van een kanselredenaar mocht verwachten, 
noch het archaïsche Diets dat Drost zijn Hermingard had laten spreken: 

"En blom, meheer Kegge, dat zeg ik altijd; 'en blom is net as en mens. As ik jou je hart uit 

je gemoed snij, dan kan je ommers ook niet in 't leven blijven? Daar zit 'et 'em as 't ware 

maar in... Wat zeg jij, meheer?'54 

Volgens Busken Huet maakte hier het dialect zijn entree in de Nederlandse li
teratuur.55 Streektaal en -cultuur hadden echter in de voorafgaande vijfjaar al 
sterk aan prestige gewonnen. Sinds 183556 kon iedere provincie bogen op een 
eigen volks-almanak of, zoals Overijssel, een Almanak vooroudheid en letteren. De 
bijdragen aan deze provinciale jaarboekjes werden niet zelden geleverd door 
predikanten. De Geldersche volks-almanak bijvoorbeeld werd geredigeerd en 
voor een groot deel volgeschreven door de Réveil-predikant en 'volksvriend' 
dominee O.G. Heldring. Tijdens de lange wandeltochten die hij als jong predi
kant door de Betuwe en Veluwe had ondernomen, op zoek naar Romeinse oud
heden, had hij ook de Gelderse volkscultuur leren kennen. Dat kwam door de 
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vernuftige wij ze waarop Heldring en zijn reisgenoot, gewapend met landkaart 
en spade, archeologische vindplaatsen opspoorden: 

Hoorden wij verhalen, die in den mond des volks leefden, over dwalende lichtjes en wit

te juffers of over den grappigen Stuup, die onder duizend vormen den stillen avond-

ganger verontrusten en die des winters bij den gezelligen haard van den landman altoos 

het geliefkoosd onderwerp van den verteller zijn, die er in den regel bij weet aan te wij

zen, waar die verschijnselen hier of daar tusschen de overblijfselen eener oude nabij-

zijnde burcht in het hole van den nacht nog te zien zijn, dan waren die in den regel onze 

wegwijzer. Op geheel onbekende plaatsen luidde gewoonlijk onze eerste vraag: waar 

het spookte in het dorp, of wie spoken gezien had? Kwamen wij zoo soms op een ver

keerd spoor tot oudheden, dan maakten wij toch altoos kennis met het van eeuwenher 

ingeroeste bijgeloof; soms leerden wij zoo ook de oude, goede zeden en nooit genoeg te 

waardeeren gewoonten onzer voorvaderen kennen.57 

Waar verlichte predikanten als dominee Beeckhorst, de hoofdpersoon van Aar-
nout Drosts novelle De augustusdagen hun gemeenteleden hadden geleerd 'dat 
alle spookgezigten louter zinbedrog zijn'S8 beschouwde Heldring zulk 'bijge
loof dus als een serieus onderdeel van de regionale volkscultuur. In zijn Volks
almanak gaf hij blijk van zijn kennis van de streektaal en -gewoonten: naast his
torische, oudheidkundige en landhuishoudkundige bijdragen schreef hij 
luimige stukjes in het dialect van 'Meister Maorten Baordman'. Daaruit sprak 
een verheerlijking van het eenvoudige, onbedorven leven op het platteland, dat 
elk pas beginnend predikant tot habitat diende. 

Ook het onderwerp van de schetsen die Heldring, Hildebrand en andere hu
moristen schreven, duidde op een breuk met het welsprekendheidsideaal. Van 
der Palm had uitdrukkelijk gesteld 'dat men nimmer wel spreken kan over een 
slecht, een arm of niets beduidend onderwerp'. Hij had het een gebrek van de 
Hollandse schildermeesters genoemd dat ze zich hadden toegelegd op het af
beelden van 'haring-verkoopsters of ketelschuursters'.S9 Juist dit slag verkozen 
humoristen echter te typeren. Dat was een typisch romantische en uitgespro
ken studentikoze maar ook een bij uitstek pastorale keuze. De 'schetsen' die 
Beets van allerlei volkse en burgerlijke 'typen' schreef, bewezen dat hij niet al
leen een bekwaam kanselredenaar was maar ook een goede 'herder' — een die 
zij n schapen door en door kende. 

'Met den besten wil der wereld' merkte Busken Huet later op, 'kan men niet 
op hetzelfde oogenblik den eerzamen wensch koesteren dorpspredikant en 
huisvader te worden, en blaken van opregte byroniaansche driften'.60 Vandaar 
dat Beets zijn zwarte periode maar zo kort had volgehouden. Humoristisch 
proza daarentegen was wél te rijmen met het ambt van 'herder en leraar'. Het 
bood predikanten de mogelijkheid om te laten zien dat ze zowel thuis waren in 
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de wijde wereld van letterkunde en wetenschap als in de huizen en harten van 
hun gemeenteleden — hoe nederig ook van rang of stand. 

'Wat een bende!' riep Potgieter uit nadat hij een opsomming had gegeven 
van de typen die Beets, Ten Kate, Hasebroek, Van Lennep en andere humoris
ten in hun bundel De Nederlanden hadden geportretteerd: 

Omroepers, Aansprekers en Klapperluï; Schoorsteenvegers, Slepers en Haringkopers en 

Wafelmeiden en Duivenmelkers en Peuèraars, zietdaar de aanlokkende voorwerpen die 

de Nederlanden voor meer dan de helft vertegenwoordigen!61 

Inderdaad, deze verzameling menselijke curiosa was weinig geschikt om als 
zinnebeeld van de natie te poseren; op een postzegel zouden ze vast misstaan. 
Maar dat strekte hun beschrijvers juist tot eer. De humoristen waren kennelijk 
zo beschaafd dat ze zich zonder bezwaar onder het volk konden begeven. Dat 
was nu het leuke van humorisme: het bood godgeleerden de mogelijkheid om 
tegelijkertijd uitdrukking te geven aan waardigheid en dienstvaardigheid, 
aan nationale of zelfs internationale ambities en parochiale loyaliteit, aan hun 
betrokkenheid mét en distinctie vân het gewone (kerk)volk. 'De Camera obscu-
ra' merkte Busken Huet later op, 'heeft geen andere strekking dan eene open
baring van het aristokratische in de natuur des schrijvers te zijn. Zij is de 
geestige wraakoefening geweest van iemand die zich misplaatst gevoelde in 
den kring zijner geboorte.'62 Vooral in zijn schets van De familie Stastok liet 'Hil
debrand' blijken hoezeer hij zijn milieu van herkomst ontgroeid was. Alleen al 
het burgerlijke taalgebruik van zijn familie duidde op een wereld van verschil: 

In de loop van de avond kwam het uit dat hij [oom Stastok] een bijzondere genegenheid 

had voor het stopwoord 'al zeg ik het zelf', alleen overtroffen door de verslingerdheid 

van zijn echtgenoot aan de uitroep 'wel heremijntijd!' welke termen dit echtpaar bui

tengemeen beminde; ofschoon ik zeggen moet dat zij ze soms afwisselden met de be

vallige tussenvoegsels van, 'wat hamer", 'goede genadigheid', 'och grut" en andere vloe

ken meer, die een balk in hun wapenschild voeren.63 

Beets was inmiddels verloofd met een kleindochter van Van der Palm, jonk
vrouw Aleide van Foreest. Het huwelijk werd ingezegend door Hasebroek, een 
apothekerszoon, net als Beets,64 die eveneens met een adellijk meisje trouwde. 
Succes als dichter of humorist was kennelijk gunstig voor de kansen van een 
dorpspredikant op de huwelijksmarkt. 
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' H O E H O O R E N Z I J O N S ? ' : T H E O L O G I E EN P R A K T I J K 

Predikanten hadden beroepshalve iets met het'humorisme', dat moge nu duide
lijk zij n: de beschouwende, ietwat sentimentele of ironische maar altijd liefde
volle blik van de schetsen- en typenschrij ver was goed verenigbaar met de min
zame houding van een dorpspredikant. Het is daarom opmerkelijk dat geen 
van de besproken humoristen zij n (aanstaande) beroep ter sprake bracht; in de 
Camera obscura en de Reisontmoetingen van]oachim van Polsbroekerwoud blijkt vrij
wel nergens uit dat de auteurs al ver gevorderd waren op weg naar de dorps
pastorie. Alleen in Waarheid en droomen zijn enkele passages te vinden waar de 
oplettende lezer uit op kan maken dat 'Jonathan' een weleerwaarde heer is. 
Potgieter noemde dat een zwak punt; waarom schreef Hasebroek niet over za
ken waar hij meer affiniteit mee had?65 De recensent zou op zijn wenken wor
den bediend: twee jaar later maakte een nieuwe predikant-humorist zijn op
wachting, Cornells Eliza van Koetsveld (1807-1893). In tegenstelling tot Beets, 
Gewin en Hasebroek, stelde Van Koetsveld zijn ambt pontificaal op de voor
grond: Schetsen uit de pastorie te Mastland doopte hij zijn bundel, Ernsten luim uit 
het leven van den Nederlandschen dorpsleeraar (1843). In deze schetsen zag men hoe 
het humorisme werkte in de pastorale praktijk. De humoristische habitus was 
niet slechts een grappige pose voor geletterde, weleerwaarde heren; als men 
Van Koetsveld mocht geloven, was het de aangewezen manier om zich als 'her
der en leraar' tot de gemeente te verhouden. Het bij uitstek humoristische the
ma van discrepantie tussen 'ideaal en werkelijkheid' wees Van Koetsveld niet 
slechts aan in het leven van zijn gemeenteleden, maar ook in zijn eigen ambts-
bestaan. Naar zijn mening gaapte er een kloof tussen academie en dorpspasto
rie, tussen de theologische wetenschap en de kerkelijke praktijk. Van Koets
veld weet dit niet — zoals verlichte predikanten hadden gedaan — aan de 
gebrekkige beschaving van de plattelandsbevolking, maar aan de gebreken 
van de universitaire predikantsopleiding. Zelfs 'de praktische vakken' werden 
namelijk weinig praktijkgericht onderwezen, 'alsof wij bij een' professor in de 
medicijnen den pols hadden leeren voelen op een stroopop, en de tong onder
zoeken op een' houten gaper.'66 

Over manier waarop ze later huisbezoek zouden moeten verrichten, Avond
maal vieren of catechisatie geven, leerden theologiestudenten vrijwel niets. 
Een handboek over de praktijk van het predikantschap was sinds Boers niet 
meer verschenen. Dat lijkt me samen te hangen met de hegemonie der uiterlij
ke welsprekendheid: tot de jaren veertig had men de verbinding tussen (theo
logische) wetenschap en (kerkelijke) beroepspraktijk vooral gezocht in dit 
algemene standsideaal. Toen de staat zich onder Willem 11 echter iets terug
houdender begon op te stellen ten opzichte van de hervormde kerk en haar 
predikanten, raakten dezen ervan overtuigd dat ze meer werk moesten maken 
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van hun gemeenteleden. Ze kwamen er niet meer met 'beschaving5 of'welspre
kendheid' alleen. 

Wij hebben dan over en naar den bijbel te spreken, tot die menschen dââr, gelijk ze zijn, 

gelijk wij ze kennen; die menschen met hunne sterfelijkheid en hunne eeuwige bestem

ming, met hunne dwaasheden en hunne zonden [...] En die aldus spreekt, het is niet ge

noeg dat hij ingenomen is met de zaak, waarvan hij spreekt; hij moet ook gehecht zijn 

aan de menschen, waartoe hij spreekt. Hoe zijn die menschen? Waartoe komen ze? Hoe 

hooren zij ons? 

Toen B. H. Lulofs in 1848 zij n handboek De declamatie publiceerde, begon de ui
terlijke welsprekendheid haar opmars als algemeen-beschaafde liefhebberij 
— maar had ze afgedaan als habitus van de beschaafde, academisch gevormde 
stand.67 De verbinding die zij had gelegd tussen wetenschap, kunst en letteren 
raakte verbroken. Thorbecke hief in 1851 het Koninklijk Instituut op en ver
ving het door een Academie van Wetenschappen waar alleen plaats was voor 
wis- en natuurkunde. In 1855 werd ze (de huidige KNAW) weliswaar uitgebreid 
met een afdeling letterkunde, maar deze kende een veel engere doelstelling 
dan haar voorganger. Het voordragen van poëzie was niet meer aan de orde. 
Wetenschap werd specialistenwerk; het gold niet langer als een aan kunst en li
teratuur verwante, beschaafde bezigheid. 

Ook het predikantschap werd opgevat als een vak apart. Vanaf 1844 werden 
— naar buitenlands voorbeeld — overal in den lande provinciale predikanten
verenigingen opgericht.68 En in 1851 publiceerde de Groningse hoogleraar Wil
lem Muurling het eerste deel van zijn handboek voor Practischegodgeleerdheid 
(1851-1855). De rol van de uiterlijke welsprekendheid, die tot dan toe had be
middeld tussen academie en praktijk, werd overgenomen door de praktische 
theologie, door Muurling omschreven als 'de wetenschap die onderzoekt en 
ontwikkelt, hoe de Godgeleerde, als Evangeliedienaar, de Gemeente van Chris
tus helpen, leiden en besturen moet'.69 Naar deze definitie te oordelen was een 
predikant eerder geroepen tot natie- dan tot gemeentevorming. 

DOMINEE-DICHTER 

Deze parochiale wending is ook aanwijsbaar bij de voormalige 'student-au-
teurs'. Gewin liet niets literairs meer van zich horen; Beets bleef schrijven, 
maar evenals Hasebroek beperkte hij zich weer — ondanks zijn succes als hu
morist — tot het schrijven van gedichten. Byroniaanse verzen vloeiden hem 
niet meer uit de pen; hij distantieerde zich nadrukkelijk van wat hij nu zijn 
'zwarte periode' noemde. Zijn verzen verhaalden niet langer van duistere 
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hartstocht of zelfgekozen verdoemenis maar becommentarieerden actuele za
ken als de opkomst van de spoortrein ('Stoomen, stoomen, stoomen! Heel de 
wereld door!') de Revolutie in Parijs ("t Groote Babel zinkt ineen') of de evolu
tieleer van Charles Darwin ('Hoezee! wij komen uit de Cel'). Waar hij in zijn Ca
mera op geen enkele wijze naar zijn beroep verwezen had, betoonde Beets zich 
nu steeds vaker een echte zedenprediker. Ook zijn boezemvriend Hasebroek 
liet zich van zij n moralistische kant zien, bijvoorbeeld in een puntdicht over de 
Parijse Demi-monde: 

De wereld te Parijs, verguld, vernist, bepereld 

Spreekt telkens van haar 'halve-wereld'. 

En wis, zij heeft het wèl: 

De weerhelft is de hel. 

» » 

De gevierde Amsterdamse dominee-dichter J.J.L. ten Kate (1819-1889); litho door H. Dilcher (1861). 
Collectie Nederlands Letterkundig Museum, Den Haag. 
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Hiermee verbruiden Hasebroek, Beets, Ten Kate en ook Bernard ter Haar—die 
eerst als dominee was gaan dichten — het bij de literaire kritiek. Potgieter, toch 
al geen domineesvriend, liet zich vanaf 1847 steeds venij niger uit over de theo
logen die ooit, als studenten, aan de wieg van De Gids hadden gestaan.70 

Ook in de tweede helft van de negentiende eeuw bleven godgeleerden echter 
een prominente rol in de Nederlandse letteren spelen. Beets werd alom beju
beld; hij ontving alle mogelijke onderscheidingen voor zijn dichterlijke werk 
en werd uiteindelijk zelfs — op voorspraak van Willem ui — benoemd tot 
hoogleraar in de theologie. Hasebroeks carrière was wat bescheidener, maar ook 
hij werd geëerd als een groot dichter. Toen in 1875 een heruitgave van Potgieters 
HetNoorden zou verschijnen, werd hem gevraagd een inleiding te schrijven. 

Naast de oude garde van godgeleerde schrijvers trad na het midden van de 
eeuw een nieuwe generatie aan: allen geboren rond 1830 en geen van allen 
orthodox (zoals Beets en de zijnen). De remonstrantse theoloog Petrus de 
Génestet (1829-1861) debuteerde met humoristische verzen in de Amsterdamse 
studentenalmanak. Eenmaal predikant maakte hij naam met Leekedichtjens: 
'pastorale poëzie'71 waarin hij zijn theologische kennis kapitaliseerde. Ook 
zijn hervormde ambtsbroeder Eliza Laurillard (1830-1908) schreef humoristi
sche verzen met een godgeleerde inslag. Uitgesproken studentikoos was het 
werk van François HaverSchmidt (1835-1894). In de verzen die hij als Leids stu
dent schreef, voerde 'Piet Paaltjens' de romantische gevoeligheid zo hoog op 
dat het komisch werd. De Byroniaanse exploratie van duistere zielenroerselen 
kreeg zo een humoristische wending: 

Afschuwelijk! Wat reeds half vergaan was in de schoot 

Van mijn gemoed, dat woelde uw wreevle hand weer bloot. 

Het is daarbinnen niet meer uit te houden! 'k Stik 

Als ik maar even afdaal in mijn eigen ik! 

En toch, met wellust zou 'k me domplen in mij zelf, 

Kon 'k u slechts met mij sleuren in dat grafgewelf. 

Als 'k u daar, HEDWIG, in de stikstof smoren zag, 

Hoe zou mijn ziel dan dreunen van mijn laatsten lach!72 

Na zijn afscheid van het studentenleven en zijn intrede als predikant in het 
Friese dorpje Foudgum liet HaverSchmidt zijn alter ego een stille dood ster
ven. Hij beperkte zich voortaan tot het schrijven van korte verhalen over Sa
lonfähige onderwerpen. Met het voordragen van zulk eigen werk trok hij in het 
hele land volle zalen; de honoraria die hij ontving vormden een forse aanvul
ling op zijn traktement. Dat gold overigens ook voor menig ander schrijvend, 
dichtend of recenserend dominee: letterkundige arbeid was een aantrekkelij
ke nevenwerkzaamheid (zie hoofdstuk 7). 
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'Het is ontegenzeggelijk waar/ schreef Allard Pierson (1831-1896) in 1865, 
'dat onze beste litterarische talenten schuilen onder de predikanten der onder
scheiden protestantsche kerkgenootschappen'.73 Maar zijn vriend en vroegere 
ambtsgenoot Conrad Busken Huet (1826-1886) oordeelde eenjaar eerder in een 
opstel over Beets: 

Bijna al onze predikanten, voor zoo ver zij tevens dichters waren, zijn middelmatige 

dichters geweest [...] Het leven van den predikant, die zijn arbeid ter harte neemt, is voor 

den dichter ongeschikt.74 

Busken Huet schreef in datzelfde jaar een kritische bespreking van de nieuw
ste bundel van Van Koetsveld. Daarin verweet hij 'de Vader der nederlandsche 
novelle' — met alle respect voor diens Mastland — dat deze de literatuur on
dergeschikt maakte aan het predikambt: 'De novellist in hem laat zich ver
schalken door den godsdienstleeraar, door den zedenmeester.'75 Ronduit ver
nietigend was het oordeel dat Huet velde (eveneens in 1864) over de bundel 
light verse van de rechtzinnig hervormde predikant A.W. Bronsveld: 

Deze liedjes zijn niet gezongen, maar gestotterd. Hun vorm is beneden het middelma

tige [...] 

De heer Bronsveld is niet op de hoogte van de eischen der nederlandsche versifikatie, en 

zijne dichterlijke spraak is die van een plebejer. 

Alleen houd ik vol dat zijne poëzie waarde heeft bij het bepalen van den stand der be

schaving in den boezem van zijn kerkgenootschap. Dat heden een evangeliedienaar te 

onzent, die gestudeerd en een dokterstitel verworven heeft het stellen kan met zulke 

vormen en zulk een inhoud, dit is een teeken des tijds.76 

Huet kon zich zulke scherpe kritiek op medetheologen wel veroorloven: twee 
jaar eerder, in 1862, had hij zijn ambt als Waals predikant neergelegd, was me
dewerker geworden van de Opregte Haarlemmer Courant en redacteur van De 
Gids.77 Hij was lang niet de enige die in deze jaren het predikambt verruilde 
voor de journalistiek. De afschaffing van het dagbladzegel in 1869 bracht een 
enorme expansie van deze branche met zich mee. Plotseling verschenen er va
ker, meer en dikkere kranten. Voor de nieuwe banen, zoals journalist of redac
teur, die daarmee ontstonden, waren godgeleerden geknipt. Sommige theolo
gen schopten het zelfs tot hoofdredacteur (zie verder hoofdstuk 7). Zo 
beschouwd is het een misverstand te menen dat in het derde kwart van de ne
gentiende eeuw de rol van godgeleerden in de Nederlandse letteren zou zijn 
uitgespeeld. Menig theoloog beleefde in de jaren vijftig en zestig juist zijn 
doorbraak als letterkundige. 

Het succes van predikanten die de kerk verruilden voor de literatuur of jour-
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nalistiek ging evenwel ten koste van hen die als dominee verzen of verhalen 
bleven schrijven — al was het maar doordat een ex-predikant als Busken Huet 
zich zo nadrukkelijk van zijn voormalige ambtsbroeders distantieerde.78 Met 
zij n kritieken van Van Koetsveld, Bronsveld en Beets (alle in 1864) opende hij de 
jacht op de dominee in de Nederlandse literatuur. De Tachtigers zouden voor
goed afrekenen met de 'dominee-dichters'; ze noemden het taalgebruik van 
Beets en de zijnen het tegendeel van de 'woordkunst' waar het in de literatuur 
op aan kwam. Van Deyssel zou in 1884 botweg stellen dat de dominee-dichters 
'met de eigenlijke literatuur niets te maken hebben'.79 Effectiever dan zulke 
ernstige kritiek, verwoord in De Gids en De Nieuwe Gids, was de spot van Frede-
rik van Eeden. Onder het pseudoniem 'Cornells Paradijs' stak hij de draak met 
godgeleerde schrijvers als Nicolaas Beets en 'Ten Kate, J.J.L.'. Hij wijdde zelfs 
een lang, sarcastisch 'Predikanten-lied' aan hun rol in de vaderlandse litera
tuur: 

Hoe gezegend in ons land 

Is het vak van predikant! — 

Godes hand rust, buiten kijf, 

Zichtbaar op dit vroom bedrijf! 

Dichters maakt alleen de Heer, 

Predikanten mint hij zeer: 

Daarom neemt men, dat is klaar, 

Zooveel dichters bij hen waar 

In dit gedicht kreeg de ene na de andere schrij vende of dichtende dominee een 
beurt.80 Van Eeden suggereerde dat ze hun populariteit niet te danken hadden 
aan de kwaliteit van hun verzen maar aan de 'leraarslievendheid' van hun 
kleinburgerlijke publiek. Ze behoorden kennelijk niet meer tot de literaire 
avant-garde, maar tot een schimpwaardige achterhoede. De dominocratie in 
de Nederlandse letterkunde werd daarmee verleden tijd; voortaan was er al
leen plaats voor gemankeerde dominees als Bakhuizen van den Brink en Jan 
ten Brink of gewezen predikanten als Busken Huet, Pierson, De Veer en Johan
nes van Vloten. Beets, Hasebroek, Ter Haar en Ten Kate hadden hun tijd ge
had.81 Althans: voor de culturele elite. 

Onder de burgerij bleven de 'dominee-dichters' bijzonder populair; hun ge
dichten werden verslonden.82 Hun literatuurhistorische betekenis is volgens 
Korteweg en Idema vooral hierin gelegen dat ze de laatste generatie dichters 
vormden wier gedichten zo algemeen bekend waren. Te pas en te onpas werd 
hun werk geciteerd, voorgedragen en, nog liever, gezongen. Toen de hervorm
de kerk in 1866 een nieuwe verzameling evangelische gezangen invoerde, kre-
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gen vijf teksten van Beets, zeven van Ter Haar en niet minder dan vijftien van 
Ten Kate canonieke status.83 Daar waren liederen bij voor de huwelijksinzege
ning ('Uzeeg'neGod!/Hij steil'u tot een zegen!' Beets), voor de adventstijd ('Hoezalik 
U ontvangen,/hoe wilt Gij zijn ontmoet', Ten Kate), voor kerst ('Daar is uit 's werelds 
duist're wolken /een licht der lichten opgegaan', Beets); voor pasen ('Weest gegroet, gij 
eersteling der dagen',8* Ten Kate) of voor de herfst ('Hetzwerk blijft somber nederhan-
gen', Ter Haar), maar ook gewone meezingers als 'Lof zij den Heer, den almachti-
gen/Koningder eerel' van, opnieuw, Ten Kate. 

Ook in het Liedboek dat ruim een eeuw later (1973) in de meeste protestantse 
kerkgenootschappen werd ingevoerd, zijn veel van deze gezangen te vinden; 
ze behoren nog altijd tot de favorieten van de protestantse zangcultuur. Ten 
Kates berijming van Psalm 23 werd veel populairder dan die van Vondel of 
Beets, laat staan de tekst in het hervormde psalmboek van 1773. Zelfs de berij
ming van Martinus Nijhoff zou nooit zo bekend en geliefd worden als de zijne: 

De Heer is mijn Herder! 

'k Heb al wat mij lust; 

Hij zal mij geleiden 

naar grazige weiden, 

Hij voert mij al zachtkens 

aan waafren der rust.85 

In die zin waren dominee-dichters als Beets en Ten Kate bijzonder succesvol. 

> > . - « * * . 

Een vergeten dominee-dichtende Haagse predikant Roelof Benninkjanssonius (1817-1872) schreef en 
vertaalde talloze gezangen. Bron onbekend. 
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BESLUIT 

De 'dominee-dichter' behoort tot de bekendste verschijningen in de Neder
landse literatuurgeschiedenis; de wijze waarop Beets en zijn broeders poëzie 
aan predikambt paarden, blijft tot de verbeelding spreken. Een heldere visie 
op deze theologen en literatoren, die zich dubbel en dwars dienaren des 
Woords betoonden, ontbreekt echter. Onduidelijk is alleen al over wie het 
hier eigenlijk gaat. In hun bekende bloemlezing houden Korteweg en Idema 
het op een vijftal: naast Beets behandelen ze Hasebroek, Ter Haar, Ten Kate en 
Laurillard. Van Koetsveld laten ze buiten beschouwing omdat hij voorname
lijk proza schreef, De Génestet omdat hij jong stierf en François HaverSch-
midt omdat hij 'een échte dichter' was. Uit dit laatste blijkt dat de term 'domi
nee-dichter' een ongunstige betekenis heeft: een scheldnaam is het, 
ontsproten aan wrijving tussen literaire generaties. 

Wie weten wil wat het eigene van de 'dominee-dichters' was, moet daarom 
nu eens niet bij het begin beginnen: de cultuurhistorische identiteit van deze 
auteurs zit 'm niet in hun opkomst maar in hun afgang.86 Multatuli en de 
Tachtigers waren het die hun een eigen gezicht verschaften: een vroom, klein
burgerlijk, onartistiek voorkomen. Twintigste-eeuwse lezers kunnen zich — 
alleen al omdat het hun op school zo geleerd wordt — moeilijk aan de indruk 
onttrekken dat deze afrekening verdiend was. 'Domineespoëzie' geldt tegen
woordig als 'het beruchtste genre dat de Nederlandse literatuur rijk is'; met 
de Tachtigers stemt men in dat de poëtische waarde van deze gedichten 'op 
zijn minst twijfelachtig genoemd mag worden.'87 Wie zou aan dat oordeel 
durven tornen? 

In zijn 'Predikanten-lied' gaf Van Eeden echter niet alleen Beets, Ter Haar, 
Ten Kate, De Génestet en Laurillard een beurt, maar ook Johannes van Vloten, 
Conrad Busken Huet, Allard Pierson en Hendrik de Veer, die allen de godge
leerdheid verruild hadden voor de letteren. Vergeefs, volgens Van Eeden: 

Zie! in alles van uw hand 

Proeft men nog den Predikant: 

Wie zich eens den Heere gaf, 

Komt zoo gauw niet van hem af. 

Eerder was Multatuli van leer getrokken tegen 'gewezen dominees die over
gingen in de schryvery'; ze hadden er zelfs harder van langs gekregen dan 
Beets, Ten Kate en Ter Haar. Volgens Multatuli had 'O. L. Heer' weinig verloren 
aan 'overlopers' als Busken Huet, terwijl 'Letteren, Beschaving en Zedelyk-
heid' er weinig mee hadden gewonnen: 
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Hun arbeid blijft rieken naar de kansel, alsof ze betaald werden voor 't waarmaken der 

Latynse spreuk over de eenmaal van zeker luchtje doortrokken pot. Zalf laat zich nooit 

gewillig onbetuigd [...] De meest gebruikte remediën zyn gemaakte fermeteit, nage

bootste flinkheid, linkse jacht op iets ondeftigs, alles overgoten met 'n sausje van zoete-

rig-vieze-gemoedelykheid [...]88 

Van Eeden en Multatuli hadden dus een veel ruimere categorie van schrijven
de en rijmende (ex-)theologen op het oog dan alleen hen die als typische 'do-
minee-dichters' de geschiedenis zij n ingegaan. Zo ook Huet: in zijn essay over 
Van Koetsveld wees hij erop dat de Nederlandse literatuur van zijn tijd naast 
de 'predikant-dichter' ook de 'predikant-humorist' en de 'predikant-novel-
listr* kende. Niet pastorale dichtkunst maar deze laatste vorm van godgeleerd 
schrijverschap, waar Van Koetsveld de meest sprekende vertegenwoordiger 
van was, zou een typisch negentiende-eeuws verschijnsel zijn: 

Ook in de 18de, ook in de 17de eeuw zou de heer Van Koetsveld ergens beroepen zijn; zij

ne gaven als kanselredenaar zouden ook in die dagen de opmerkzaamheid getrokken 

hebben [...] Doch wat zou er destijds van hem teregt gekomen zijn als novellist? Niets ter 

wereld.89 

De opkomst van de 'predikant-novellisten' duidde volgens Busken Huet — 
die het weten kon — op een 'hoogst merkwaardige emancipatie' waardoor 
theologen in aanzien waren gestegen. Huet registreerde dus niet alleen, als 
een van de eersten, de sterke vertegenwoordiging van godgeleerden in de ne-
gentiende-eeuwse Nederlandse literatuur, maar hij waagde zich ook aan een 
antwoord op de vraag waarom dat opmerkelijke verschijnsel zich nu juist in 
de negentiende eeuw voordeed. 

Een bevredigende verklaring voor de dominocratie in de Nederlandse let
terkunde van de vorige eeuw ontbreekt tot op heden. De Nijmeegse neerlan
dicus Gerard Brom, auteur van De dominee in onze literatuur (1924), zocht het in 
het numerieke overwicht van predikanten, in hun geprivilegieerde sociale 
positie en hun professionele habitus: beroepshalve hadden dominees alle ge
legenheid om te dichten en zaten ze niet om woorden verlegen. Korteweg en 
Idema merken echter terecht op dat dit geldt voor predikanten van alle tijden. 
Waarom speelden ze nu juist rond het midden van de negentiende eeuw zo'n 
prominente rol in de letterkunde? De auteurs noemen dat 'een vraag die niet 
te beantwoorden is'.90 Naar mijn overtuiging is een antwoord wel degelijk te 
geven. Met Huet stem ik in dat het vooral moet worden gezocht in de toenma
lige, 'hoogst merkwaardige' verandering van de sociale positie van predikan
ten en theologanten. 

De opkomst van godgeleerden in de Nederlandse letteren is symptoma-
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'Het eerste exemplaar van den nieuwen almanak op de sociëteit'. Litho van Alexander Ver Huell (naar 
een ets in de Studenten-almanak voor 1841). 

tisch voor de ontwikkeling van het predikantenberoep in de eerste helft van 
de vorige eeuw; ze duidt op hun opneming in de vaderlandse spraakmakende 
gemeente. Deze ontwikkeling hangt nauw samen met het integratieproces 
dat ik in het vorige hoofdstuk heb beschreven. Als leden van het studenten
corps kregen theologen toegang tot de nieuwe nationale culturele elite: 

Uw lidmaatschap is me duizendmaal meer waard 

Dan alle mooglijke andre lidmaatschappen 

Die ergens iemand ooit verzon op aard 

sinds gij er zijt, kon men de rest wel schrappen.91 

Bellamy en Borger, Drost en Van der Linde, Beets, Hasebroek, Gewin, Ten 
Kate, De Génestet, HaverSchmidt en Laurillard begonnen hun schrij versloop
baan als 'student-auteurs', als leden van almanakredacties, van 'literarische' 
en 'oratorische' gezelschappen.92 Zulke bezigheden waren aantrekkelijk voor 
studenten die het vooral moesten hebben van hun culturele kapitaal. Boven
dien was letterkundige arbeid goed te rijmen met het ideaal van 'uiterlijke 
welsprekendheid' dat theologen — predikanten én studenten — nu deelden 
met andere leden van 'de beschaafde stand'. 

Ook de langzame ondergang van de dominee-dichters is tekenend voor de 
beroepsontwikkeling van predikanten. In de tweede helft van de negentiende 
eeuw verloren ze hun plaats binnen de culturele elite: positivistische wijsge
ren, natuurwetenschappelijk onderzoekers, avant-gardistische kunstenaars 
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en allerlei andere, oude en nieuwe intellectuelen, academici en professionals 
trokken hun handen van hen af. Van een algemeen standsideaal dat predikan
ten verenigde met mannen van letterkunde, staatsbestuur, rechtspraak, 
kunst en wetenschap, was geen sprake meer. 'De dominee' degradeerde stil
aan tot de spreekwoordelijke quasi-intellectueel, dorpsfilosoof en zondags
schrijver. Daar staan echter twee ontwikkelingen tegenover. In de eerste 
plaats brak in het derde kwart van de negentiende eeuw menig theoloog juist 
door als journalist, romancier, letterkundige of neerlandicus. De devaluatie 
van hen die als dominee bleven schrijven en dichten vloeit ten dele voort uit het 
succes van hen die het predikambt opgaven voor de letteren. In de tweede 
plaats voltrok zich tegelijk met het verdwijnen van predikanten uit culturele 
en politiek-bestuurlijke elites een zekere toenadering tot het (kerk)volk. Met 
hun gedichten voor liturgisch of huishoudelijk gebruik verspeelden Beets en 
de zijnen de sympathie van de culturele elite, maar wonnen ze die van hun ge
hoor. En op die steun, zo luidt de centrale stelling van dit boek, kwam het 
steeds meer aan. Zo beschouwd hadden de dominee-dichters het beste — om 
met Busken Huet te spreken93 — het bovenstebeste deel gekozen. 

Voordat ik naga wat dat nu impliceerde in termen van beroepsontwikke
ling, onderzoek ik een andere vorm van godgeleerd schrijverschap. 
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