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'VAN VIJF, DE MINSTE' 
DE OPKOMST VAN DE JONGE DOCTOR 

IN DE THEOLOGIE 

'[...] jou wetenschap geeft in 't geheel niets, of't moest onzekerheid zijn; heb je me 

dat zelf niet eens verteld? 't Is een stikdonker tuighuis vol vermolmd en verrot mate

riaal, jou theologie', zwijger toch van!' 

"t Is mijne opinie' — voegde du Trèsnes er bij — 'dat er niets embètanters kan 

geïmagineerd worden. Onze faculteit is horribel, dat zal ik niet onkennen, maar jou 

theologie is de minste van de vijf.'1 

Als ze niet voortijdig waren gesjeesd,2 verlieten negentiende-eeuwse studen
ten gewoonlijk als 'dr' of'mr" de academie.3 Hoewel een promotie dus lang niet 
uitzonderlijk was, werd ze zeer plechtstatig voltrokken. Niet alleen de uiterst 
zeldzame promoties 'met de kap' ofte wel more maiorum ('naar de wijze der ou
deren') maar ook de gewone bevordering tot doctor in deze of gene discipline 
was een door en door ceremonieel gebeuren. Alleen al de uitmonstering van de 
'doctorandus' (zoals hij vanaf enkele weken voor de promotie heette) was be
paald onalledaags. Hij en zijn paranimfen gingen gekleed in een kuitbroek 
met witte kousen onder een zwarte rok, met een degen aan de zij en een 'klak', 
een vouwhoed, onder de arm. De Leidse hoogleraar Oort, die in i860 promo
veerde, herinnerde zich van het ritueel: 

Op den katheder gestegen, hield de promovendus een toespraak, waarin hij Quod bonum, 
felixfaustumquesit aanheffend, alle aanwezigen uitnoodigde hunne bezwaren tegen zijn 
dissertatie of een der stellingen syllogistisch en duidelijk te doen kennen; waarna vrien
den het woord namen en met den Candidaat redetwistten totdat een der professoren 
met Jure meo necnon auctoritate rectoris magnifici of deze met Jure meo et auctoritate mea het 

woord opnam. Maakte de pedel met zijn Hora er een eind aan, dan hield de promoven

dus wederom een toespraak, door Hisce igiturféliciterperactis ingeleid, lof aan God bren

gend en dank aan allen bij de plechtigheid betrokken.4 
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Voor zover er naast studievrienden van de doctorandus ook 'ongeletterden' bij 
de promotieplechtigheid aanwezig waren, konden ze er waarschijnlijk weinig 
van volgen. Het gebruik van het Latijn als voertaal, de vele ceremoniële hande
lingen en formules verleenden dit examen een uiterst esoterisch karakter. In 
de Leidse studentenalmanak vond Otterspeer het volgende ooggetuigenver
slag van een vreemdeling in Jeruzalem: 

Toen nu de Student in den preekstoel een half uur met de andere Studenten Latijn ge

sproken had, stond een van de Professoren op en zei iets in 't Latijn, en toen zei de Stu

dent iets in 't Latijn en toen maakte de Professor eene buiging en sprak weer Latijn, en 

toen maakte de Student eene buiging; ik vroeg aan een' Student, die naast mij stond wat 

dat toch beduidde, en deze zeide: dat de Student in den preekstoel een boekje geschre

ven had, omdat hij doctor wilde worden, en dat de Professor gezegd had, dat dat boekje 

niet goed was, en dat de Student gezegd had dat het wel goed was, en dat toen de Profes

sor hem gelijk gegeven had, omdat hij veel van hem hield.5 

Dit geheimzinnige ritueel, dat toegang verschafte tot de geleerde stand, ging 
aan de meeste studenten theologie voorbij: in de faculteit der godgeleerdheid 
was het aantal promoties van oudsher bijzonder laag. Terwijl de theologische 
faculteit ongeveer een derde van alle studenten onder haar hoede had, nam ze 
in de eerste helft van de zeventiende eeuw slechts drie procent van het totaal 
aantal promoties voor haar rekening. In de daaropvolgende eeuwen werd het 
aandeel van godgeleerden in het Album Promotorum nog kleiner. Op den duur 
maakte het minder dan één procent van het universitair totaal uit.6 'Sints veele 
jaren/ schreef een recensent in 1805, 'is, in ons Land, het [...] gebruik om in de 
theologie te promoveeren, bijna geheel uit de mode geraakt. De Nederlandsche 
Kerk kan zeer weinige Doctoren in de theologie aanwijzen'.7 In de loop van de 
negentiende eeuw kwam daar echter verandering in. 

EXCURS: PROMOVEREN OF PROPONEREN 

Het theologisch equivalent van de bevordering tot doctor in de geneeskunde of 
in 'de beide rechten' was het proponentsexamen. Hoewel dit examen werd af
genomen door de kerk (een provinciaal kerkbestuur), werden zij die het met 
succes hadden afgelegd gewoonlijk in één adem genoemd met 'afgestudeerde' 
medici en juristen. In de studentenalmanak stonden de proponenten van het 
verleden jaar pal na de pas-gepromoveerde doctors en meesters vermeld. 

In vergelijking met het verdedigen van een proefschrift was het propo
nentsexamen niet zo feestelijk. Het was niet gebruikelijk om de 'toelating tot 
de Heilige Dienst' uitbundig te vieren. Bovendien ontbrak daartoe vaak de ge-
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'Dicam insigne, recens, adhuc/Indictum ore alio': 'Laat ik iets opmerkelijks zeggen, iets actueels; iets dat tot 
nu toe niemand heeft gezegd.' Versregel van Hora ti us, hier kennelijk als toespeling op het'voorstel'. Detail 
van de plaat bij de (Leidse) Studentcn-almanak voor 1838. Foto: UB Amsterdam. 

legenheid, omdat het proponents in de meeste gevallen werd afgenomen in 
een andere stad (waar een provinciaal kerkbestuur zitting had). Dit gemis aan 
een openbare rite de passage werd goedgemaakt door een plechtigheid die aan 
het proponentsexamen voorafging: het 'voorstel'. Omkerkelijk eindexamen af 
te kunnen leggen waren (hervormde) theologiestudenten verplicht om twee8 

keer een 'proefpreek' te houden: 

[...] in deftigen stijl stichtelijke uitboezemingen en vermaningen te rigten tot eigen 

vrienden en vriendinnen, tot ouders misschien, tot den hoogleraar ook, onder wiens 

voorzitting men moet preeken.9 

In de negentiende eeuw werd de ceremonie rond dit eerste publieke kanselop
treden van de theologant vormgegeven naar het voorbeeld van de promotie-
plechtigheid. Evenals een doctorandus in de medische of juridische faculteit 
stak de jonge prediker zich voor deze gelegenheid in een stemmig rok, 'dat 
door de hospita met van eerbied trillende vingeren is afgeborsteld',10 een knie
broek, die 'in verrassende mate de dikte der kuiten' openbaart,11 een 'over
hemd met boord, manchetten en witte das',12 en liet hij zich bijstaan door twee 
paranimfen,13 die al even fraai waren uitgedost: 

Hun haar is prachtig gecoiffeerd, Knaap of Meising heeft er eer van; hunne laarzen 

glimmen als een spiegel en hunne witte handschoenen rieken nog naar de geparfu

meerde doos, waarin ze nog geen uur geleden voor de ramen van Bahlman te kijk lagen. 

Een minzaam lachje speelt om der paranimfen mond wanneer zij, met den hoed in de 

hand, aan de vrouw des professors of aan een mooi meisje eene plaats aanwijzen.14 
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Nadat hij het laatste 'Amen!' had uitgebracht en van de kansel was afgedaald 
kreeg de jonge prediker het commentaar van zijn hoogleraar te horen. Vervol
gens kon hij de gelukwensen in ontvangst nemen van familieleden, vrienden 
en bekenden die zijn gelegenheidsgehoor hadden gevormd. Het gebruik wilde 
dat de debutant en zijn medestudenten, als ze weer onder elkaar waren, een 
'preekvaatje' soldaat maakten: 

'Daar ga je kerel! op je roeping, dat ze vervuld mag worden! Duivelsch, die verd... roe

ping zit me nog altijd in het hoofd!' Daarop trachtte hij op te staan, om te klinken; maar 

het glas ontviel aan zijne bevende hand en hij zelf viel in zijne stoel terug. 

De Candidaat was een lijk! 

En zijne vrienden hieven een' treurzang aan boven den ontslapene, en verlieten daarna 

bijna allen, ietwat draaiend en waggelend de kamer van den jongen Evangelie-Predi

ker.15 

In de Leidse studentenalmanak werd zo'n vaatje omschreven als het 'beestelijk 
einde van een geestelijk begin'.16 

ACHTERGROND 

Dat zo weinig theologanten tot besluit van hun studie promoveerden lijkt, al 
weer, een kwestie van klasse. Promoveren was namelijk duur: de kandidaat 
moest een fors examengeld betalen, zijn proefschrift laten drukken en zijn 
hoogleraren een uitgebreid diner aanbieden. Vandaar dat iemand als Gerlof 
Bol, de eerdergenoemde theologant in Van Lenneps Klaasje Zevenster, ondanks 
zijn wetenschappelijk talent afzag van de promotie: 

[...] ik zal die ambitie om een doktoralen titel te verkijgen, maar uitstellen, totdat ik eens 

een prijs trek uit de loterij en het drukken van een specimen kan bekostigen.17 

Tegenover die kosten stonden bovendien weinig voordelen: het doctoraat in 
de theologie had geen civiel (liever gezegd 'klerikaal') effect. Niet de promotie 
maar het proponents verschafte toegang tot het predikambt in de hervormde 
kerk. Alleen de doctores theologiae waren ten tijde van de Republiek, als leraren 
derkerk, ontslagen geweest van de visitatio librorum: ze hadden hun geschriften 
niet vooraf hoeven laten goedkeuren door vertegenwoordigers van de kerk (de 
classis) of de theologische faculteit.18 Daar had echter tegenover gestaan dat ie
dere pas gepromoveerde doctor in de godgeleerdheid, evenals een nieuwbe
noemd 'leraar' of hoogleraar theologie, de Formulieren van Enigheid moest 
ondertekenen. Zelfs theologen die een academische carrière ambieerden, had-
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den het zonder de doctorsgraad kunnen stellen: het gros van de hoogleraren in 
de godgeleerdheid was pas na zijn benoeming, 'sinepraeviis examinibus et disser-
tatione', vaak zelfs 'sine honorario' gepromoveerd.19 Bovendien waren er soms ja
ren overheen gegaan voordat een professor doctor werd: Sebaldus Rau was in 
1748 benoemd tot hoogleraar in Utrecht maar kreeg pas in 1761 een eredocto
raat in de theologie.20 Het doctoraat was ten tijde van de Republiek dus beslist 
geen voorwaarde geweest voor het bekleden van een leerstoel in de theologie; 
het lijkt alsof men het eigenlijk overbodig vond om een theoloog, die gewoon
lijk al tot leraar was gewijd, bij zijn benoeming tot hoogleraar ook nog eens tot 
doctor te bevorderen. 

Voor 1815 was de titel doctor theologiae vrijwel een synoniem van professor. Dat 
had enerzijds een theologische of kerkhistorische reden: in de calvinistische 
traditie werd met de doctorstitel niet slechts een academische graad maar ook 
een kerkelijk ambt aangeduid.21 Calvijn had de uitdrukking 'herders en le
raars' (Efezièrs 4:11) opgevat als aanduiding van niet één, maar twee soorten 
ambtsdragers: naast ouderlingen en diakenen zouden er in de hervormde kerk 
pastores (gewone predikanten) en doctores zijn. Tot deze laatste categorie reken
de Calvijn met name de hoogleraren in de theologie. Hoewel de hervormde 
kerk uiteindelijk niet van zo'n afzonderlijk vierde ambt wilde weten — liever 
noemde ze al haar 'herders', geleerd of niet, 'leraars'—greep ze dit concept aan 
om de hoogleraren in de theologische faculteit een eigen plaats te geven in de 
kerk. Zo bepaalde artikel 8 van de Dordtse Kerkorde van 1619: 

Het ampt der Doctoren ofte Professoren in der Theologie is, de Heylige Schrifture uyt te 

leggen, en de suivere Leete tegen de Ketteryen en dolinge voor te staan. 

Dat de termen 'doctor' en 'professor' als synoniem werden gebruikt, kwam an
derzijds door het ontbreken van een helder sociaal onderscheid tussen dezen 
en genen: menig 'dr.' genoot minstens zo veel aanzien en soms zelfs zo veel in
komen als een 'prof'. Dat blijkt vooral wanneer men naast de faculteit der god
geleerdheid ook de 'stadsprofessoren' in ogenschouw neemt. 

In de zeventiende en achttiende eeuw waren niet alleen hoogleraren te vin
den in de eigenlijke universiteitssteden maar ook in plaatsen die slechts over 
een 'illustere school' beschikten: Amsterdam, Rotterdam, Deventer, Dor
drecht, Den Bosch, Breda, Middelburg, Nijmegen en Maastricht.22 De theolo
gische hoogleraren aan deze doorluchtige scholen waren predikanten die hun 
professoraat als blijk van waardering hadden ontvangen: ze genoten een iets 
hogere titel en een iets hoger traktement, zonder dat ze daar enig academisch 
onderwijs tegenover hoefden te stellen. Alleen in Deventer gaf de hoogleraar 
in de theologie daadwerkelijk onderwijs aan aanstaande predikanten.23 Zo'n 
honorair professoraat in de theologie was dus niet veel meer dan een alterna-
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'Is dit dan nu het eind van zoo veel zaligheden!' Impressie van de promotieplechtigheid. Tegen de lesse
naar staat een 'klak'. Detail van de plaat bij Schoolprent. Anthologie van den Utrcchtschen studenten-almanak; 
Utrecht: PostUiterweer 1853. Foro: UB Amsterdam. 

tief eredoctoraat: een onderscheiding die uitgereikt werd aan predikanten die 
zich bijzonder verdienstelijk hadden gemaakt, bijvoorbeeld door te bedanken 
voor een beroep naar elders.24 Het onderscheid tussen 'doctoren' en (honoraire) 
'professoren' in de theologie weerspiegelde het verschil tussen steden met en 
zonder academie: stedelijke elites die het iuspromovendi ontbeerden, hadden 
met het honorair professoraat toch een middel in handen om een van hun 'le
raars' te onderscheiden. De verleende waardigheid werd echter niet algemeen 
erkend: spectatoriale geschriften dreven de spot met de professores honorarü en 
bij de promotie van J.W. te Water, in 1785, verzweeg de Leidse senaat dat hij vijf 
jaar hoogleraar in Middelburg was geweest.25 

Volgens de Staatsalmanak van 1815 waren er naast de dertien universitaire 
hoogleraren in de theologie (in Leiden, Franeker, Groningen, Utrecht en Har
derwijk) niet meer dan zeventien predikanten die een academische titel voer
den:26 'Theol.Doct.' zoals dominee A.J. Snouck Hurgronje van Middelburg, 
'Theol. Prof.' zoals P. Haak Forsbosch van 's-Hertogenbosch of'A.L.M. Theol., 
Phil. Doet. phil. Prof. Hon.' zoals dominee JJ. Ie Sage ten Broek van Rotterdam. 

2 3 0 



In tegenstelling tot wat men uit deze voorbeelden zou kunnen afleiden, droe
gen niet alle gepromoveerde dominees een dubbele familienaam en waren ze 
niet allemaal stadspredikant. Zo stond J.A. Uilkens al zeventien jaar in Een-
rum. Deze boerenzoon — later hoogleraar landhuishoudkunde in Groningen 
— was dan ook niet honoris causa, maar op een proefschrift gepromoveerd.27 

Voor de meeste theologen echter was de promotie geen examen waarmee ze 
zich kwalificeerden voor een kerkelijke of academische carrière. Met hun be
vordering tot 'doctor5 of'professor' — die vaak op hoge leeftijd plaatsvond — 
werd eerder symbolisch bevestigd dat ze de top van het predikantencorps had
den bereikt. Door het doctoraat in de theologie werden dus niet zozeer maat
schappelijke kansen geopend als wel bezegeld. 

In de negentiende eeuw kwam hier verandering in. Kort na de reorganisatie 
van de hervormde kerk en het hoger onderwijs deed zich een opmerkelijke stij
ging voor van het aantal theologanten dat zijn studie afsloot met het schrijven 
van een dissertatie. In het derde kwart van de negentiende eeuw steeg het aan
tal promoties in de godgeleerdheid tot nog grotere hoogte. In dit hoofdstuk 
zal ik onderzoeken waar deze toename aan kan worden toegeschreven. Gezien 
de twee voorgaande hoofdstukken ligt het voor de hand om een deel van de 
verklaring te zoeken in de sociale positie van theologanten. Nu dezen — wat 
sociale herkomst en deelname aan het studentenleven betreft-— minder afwe
ken van andere studenten was het redelijk dat ze 'afstudeerden' als ieder ander. 
Ook minder kapitaalkrachtige studenten werden daartoe aangespoord, zo zal 
ik betogen, door een typisch negentiende-eeuwse universitaire instelling. Na
dat ik de herkomst en werking daarvan heb beschreven zal ik echter laten zien 
dat zelfs theologen die promoveerden dit vaak anders deden dan studenten in 
andere faculteiten: tot het midden van de eeuw kende godgeleerdheid een ei
gen 'promotiecultuur'. Deze was minder geënt op het studentenleven dan op 
het ambtsbestaan van een (hervormde) predikant. Daarom zal ik beschrijven 
welke plaats wetenschappelijke studie had in het leven en samenleven van ge
wone, vroeg negentiende-eeuwse predikanten. Deze pastorale promotiecul
tuur biedt evenwel geen verklaring voor de verdere toename van het aantal 
promoties in het derde kwart van de negentiende eeuw. In die tijd zag men na
melijk juist dat theologen zich voegden naar de manier van afstuderen die in 
andere faculteiten gebruikelijk was. Ik zal aannemelijk proberen te maken dat 
het grote aantal promoties in deze periode eerder voortkomt uit een te.idens 
tot 'verwetenschappelijking" die, op haar beurt, begrepen moet worden als een 
reactie op de veranderde verhoudingen tussen beroepsgroep, staat, universi
teit en clientèle. Voor een goed begrip van dit hoofdstuk moet men bedenken 
dat hier een antwoord wordt gezocht op een tweeledige vraag: waarom pro
moveerden in de negentiende eeuw zoveel meer theologen dan in voorgaande 
eeuwen? en waarom raakte deze ontwikkeling in de jaren vijftig en zestig in 
een stroomversnelling? 
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WELEERWAARDE, ZEERGELEERDE HEREN 

In de negentiende-eeuwse hervormde kerk, die 'kennis', 'opleiding' en 'onder
wijs' hoog in het vaandel had staan, maakte een betrekkelijk nieuwe figuur 
zijn entree: de jonge doctor. Anders dan voorheen werd nu het doctoraat name
lijk in verreweg de meeste gevallen verleend aan theologen die aan het begin 
van hun carrière stonden, en die deze graad hadden verdiend met het schrijven 
van een dissertatie. Gepromoveerd zijn werd een aanbeveling, soms zelfs een 
voorwaarde, voor wie promotie wilde maken in kerk of academie. In 1816 was 
nog de helft van de Leidse, Utrechtse en Groningse hoogleraren in de godge
leerdheid honoris causa, bij gelegenheid van hun inauguratie gepromoveerd.28 

Een kwart eeuw later echter, in 1840, gold dat nog maar voor één van de tien, de 
Utrechtse hoogleraar Herman Bouman.29 Zijn benoeming was de uitzonde
ring op de informele regel die nu van kracht werd: ook hoogleraren in de god
geleerdheid moesten een dissertatie hebben geschreven. 

Deze eis kon nu gemakkelijker worden gesteld dan tevoren, want na de in
voering van het Organiek Besluit vertoonde het aantal promoties in de theolo
gie een opmerkelijke stijging.30 Waar de theologische faculteit sinds de tweede 
helft van de zeventiende eeuw zelden meer dan een op de honderd promoties 
voor haar rekening had genomen, was ze in de jaren twintig en dertig al goed 
voor vier à vijf procent. Dit was nog altijd schamel in vergelijking met het aan
deel van theologen in de studentenpopulatie — rond 1830 bijna de helft van 
het universitair totaal — maar hoog genoeg om de predikantenstand een 'we
tenschappelijker' aanzien te geven. Het percentage gepromoveerde hervorm
de predikanten steeg van 1,3 in 1815 tot 5,8 in i860.31 

De toename van het aantal promoties in de godgeleerdheid hangt nauw sa
men met de ontwikkeling die ik in de vorige twee hoofdstukken heb beschre
ven. Nu theologanten in allerlei opzichten meer te maken hadden gekregen 
met j uristen, medici, filosofen en filologen, lag het voor de hand dat ze ook hun 
manier van 'afstuderen' aanpasten aan wat in andere faculteiten gebruikelijk 
was.32 In de corpora en disputen waar ze met studenten van andere faculteiten 
verkeerden, werd altijd al veelvuldig gezinspeeld op de promotie. De groentijd 
eindigde met een 'examen' en het uitreiken van een 'bul' door een 'senaat^ en 
menig studentengezelschap bracht zijn avonden door met disputeren, in het 
Latijn, over geleerde of quasi-diepzinnige stellingen. Waar theologanten deel
namen aan deze onderdelen van het studentenleven was het niet verwonder
lijk dat sommigen althans het plan opvatten om ook echt te promoveren. 

Theologanten konden zich het doctoraat nu bovendien beter veroorloven: 
sinds het eind van de achttiende eeuw trok de faculteit der godgeleerdheid im
mers ook jongens aan voor wie de kosten van de promotie geen beletsel hoef
den te vormen. Onder de elf eerste jonge theologen die na 1815 promoveerden, 
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bevonden zich 'Eenen Edelman [...] Twee zonen van Hoogleeraren in de Godge
leerdheid, twee neven van hen, en een schoonzoon'.33 De opkomst van de jonge 
doctor kan zo ten dele worden verklaard als uitvloeisel van de 'verbetering5 van 
de sociale herkomst van theologiestudenten. Dat wil echter niet zeggen dat 
alle gepromoveerde godgeleerden uit een gegoed nest kwamen. Ook theolo-
ganten met een wat krappere beurs kregen na 1815 uitzicht op het doctoraat. 
Dat was vooral te danken aan een typisch negentiende-eeuwse instelling, de 
universitaire prijsvraag. 

EXCURS: GODGELEERD GENOOTSCHAPSLEVEN 

Op zichzelf waren wetenschappelijke prijsvragen geen typisch negentiende-
eeuws verschij nsel. Het uitloven van een beloning voor het scherpzinnigste of 
meest welsprekende antwoord op een natuur- of letterkundige, godgeleerde 
of maatschappelijke kwestie was meer een achttiende-eeuws gebruik, inge
voerd door de geleerde genootschappen die toen opgang maakten in Neder
land. Prijsvragen waren hét middel waarmee zulke genootschappen hun leden 
(maar ook buitenstaanders) aanspoorden tot wetenschappelijke of artistieke 
prestaties. Aangezien de inzendingen anoniem werden gehouden en dus zon
der aanzien des auteurs werden beoordeeld, waren prijsvragen bij uitstek ge
schikt voor het realiseren van de egalitaire en meritocratische idealen die in 
deze genootschappen werden gecultiveerd.34 

Hoewel veel geleerde genootschappen een groot aantal predikanten onder 
hun leden telden — zonder hun steun was volgens Mij nhardt de opkomst van 
de eerste generatie grote geleerde genootschappen ondenkbaar geweest35 — 
schreven ze slechts zelden een prijsvraag uit die betrekking had op een godge
leerde kwestie. Misschien was dat om te voorkomen dat godsdiensttwist de na
gestreefde 'sociabiliteit' zou ondermijnen; misschien ook omdat men meende 
dat de theologie al voldoende aan bod kwam. Tegen het eind van de achttiende 
eeuw bestonden er in de Republiek namelijk niet minder dan drie instellingen 
die uitsluitend godgeleerde prijsvragen uitschreven. Het oudste was het Lega-
tum Stolpianum, de nalatenschap van de koopman Jan Stolp, waaruit de Leid-
se hoogleraren om de twee jaar een prijsvraag financierden 'tot staving van den 
natuurlijken godsdienst of van de geopenbaarde zedeleer'. Zo was in 1778 de 
vraag: 'Is het door het enkele licht der rede betooglyk, dat 'er niet meer dan een 
god zyn kan?' En in 1784 werd een opstel gevraagd over de kwestie: 'Waarom 
heeft de christelyke godsdienst die in zichzelven zoo zeer geschikt is om de 
harten tot deugd te vormen, echter die uytwerking slechts in weynigen van 
deszelfs belyders en welke zyn de, zo openbaare als byzondere, middelen waar
door dit kwaad zonder geweld te gebruiken kan verbeterd worden?' De beste 
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inzendingen, gewoonlijk in het Latijn geschreven, werden gepubliceerd en de 
auteurs kregen een mooie erepenning.36 

Doordat veel geleerde genootschappen nauw gelieerd waren aan de over
heid en de publieke kerk, kregen dissenters daar moeilijk toegang. Slechts bij 
uitzondering werd 'andersdenkenden' gevraagd om zitting te nemen als lid of, 
nog zeldzamer, als directeur. Vanaf 1778 beschikten de andersdenkenden ech
ter o ver een eigen genootschap, opgericht bij testamentaire beschikking van de 
Haarlemse, doopsgezinde fabrikant Pieter Teyler van der Hulst. In de overtui
ging dat God zich zowel in de natuur als in de Schrift openbaarde, had Teylers 
voorgeschreven dat van zijn geld naast een godgeleerd ook een natuurkundig 
genootschap (annex museum) moest worden gesticht. Het eerste, Teylers God
geleerd Genootschap, ontwikkelde zich evenals 'Stolp' tot een exponent van de 
christelijke Verlichting in Nederland. 'Waare Godsdienst-kennis bloeyt door 
Vrijheyd,' was zijn leus. 

Deze gezindheid sprak duidelijk uit de onderwerpen waar 'Teylers' opstel
len over vroeg. Zo ging het in 1788 over 'De grondregel der Protestanten, dat ie
der Christen, zyns verstand magtig, geregtigd en naar vermogen verpligt is, in 
zaaken van den godsdienst, voor zich zelven te oordelen'. En in het jaar daarop 
was de vraag: 'Heeft Kristus zyne prediking, hebben de Euangelisten en Apos
telen in hunne Schriften zich naar de toen heerschende volksbegrippen ge
schikt?'37 Deze beide prijsvragen werden gewonnen door Paulus van Hemert, 
een hervormd predikant die later hoogleraar werd aan het remonstrants semi
narie.38 Van de achttien gouden medailles die tot en met 1796 werden uitge
reikt, gingen zes naar remonstrantse, vijf naar doopsgezinde en slechts vier 
naar hervormde auteurs. De rationalistische (en patriottische) koers die de le
den van het genootschap voeren, ging soms zelfs de directeuren te ver: in 1792 
werd het opstel van de remonstrantse hoogleraar Jan Konijnenburg, waarin 
deze ontkende dat de oudtestamentische zoenoffers vooruitwezen naar Chris
tus wel bekroond maar niet gepubliceerd.39 

Heel anders van kerkelijke en politieke kleur was (aanvankelijk, althans) het 
Haagsch Genootschap tot Verdediging van den Christelijken Godsdienst te
gen Deszelfs Hedendaagsche Bestrijders. Zoals zijn naam al doet vermoeden, 
was dit genootschap niet opgericht ter verspreiding van verlichte theologische 
denkbeelden maar juist om de geloofsleer daartegen in bescherming te ne
men. In plaats van de 'natuurlijke godgeleerdheid' stelde het de geopenbaarde 
geloofwaarheden centraal. De oprichting had plaatsgevonden in 1785, naar 
aanleiding van het verschijnen van Joseph Priestleys Historie der verbasteringen 
van het christendom. Een vijftal predikanten, vergaderd in de Zuid-Hollandse sy
node, had besloten een prijs uit te loven voor een weerlegging van deze aanval 
op het ware geloof.40 Dit laatste werd overigens vrij ruim opgevat: het Haagsch 
Genootschap stond niet pal voor de Dordtse leerregels of voor andere formu-
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lieren, maar stelde zich op algemeen-protestants standpunt. De bekroonde 
verhandelingen werden weliswaar — tot ver in de negentiende eeuw — uitge
geven 'na voorafgaande Visitatie en Approbatie der Theologische Faculteit van 
's Lands Hoogeschool te Leyden', maar alleen indien de auteur hervormd was.41 

In de loop der jaren verdween de afweer tegen 'néologie' en deïsme, die ten 
grondslag had gelegen aan dit genootschap, naar de achtergrond: in de negen
tiende eeuw ontwikkelde het Haagsch Genootschap zich — evenals 'Stolp' en 
'Teylers' tot een uitgesproken vrijzinnige instelling. Maar nog in 1839 schreef 
het een prijsvraag uit over de vraag: 'Welk eene waarde bezitten de Handelin
gen der Apostelen, zoo in het algemeen, ten bewyze van den geschiedkundigen 
oorsprong des Chistendoms als in het byzonder, ter afwering van de aanvallen, 
door D.F. Strauss en anderen daartegen gericht?' Om aarzelende auteurs tot 
schrijven aan te zetten, werd de hoofdprijs verhoogd van 250 tot 400 gulden, 
een ongekend hoog bedrag. 

' H O N O S A L I T A R T E S ' : D E U N I V E R S I T A I R E P R I J S V R A A G 

Hoewel de wetenschappelijke verdiensten van geleerde genootschappen in 
Nederland vrij algemeen werden erkend, kregen ze in 1815 geen officiële plaats 
in het hoger onderwijs. Met de naam 'academie' behielden de Nederlandse uni
versiteiten — in tegenstelling tot de Franse — ook de hoofdrol in het weten
schappelijk onderzoek (hoe weinig daar ook van terechtkwam). Het enige ge
nootschap dat een vaste plaats in het universitair bestel kreeg toebedeeld was 
het eerdergenoemde, door Lodewijk Napoleon opgerichte Koninklijk Neder-
landsch Instituut van Wetenschappen, Letteren en Schoone Kunsten.42 

Dat de genootschapstraditie echter wel degelijk invloed uitoefende op de 
ontwikkeling van het hoger onderwijs in Nederland, blijkt bijvoorbeeld uit 
het instellen van universitaire prijsvragen. De commissie die het Organiek Be
sluit had voorbereid was daar niet onverdeeld vóór geweest: deze instelling 
had sommigen nuttig, maar anderen kostbaar en zelfs schadelijk geleken. Te
genstanders deed het misschien te veel denken aan een ander voorstel, terzelf-
dertijd besproken, om voortaan een concours te laten beslissen over de hoogle
raarsbenoeming. Dit laatste plan had de commissie van de hand gewezen; 'de 
stand van hoogleraar' was en bleef 'een betrekking, waartoe men wordt uitge-
noodigd, maar niet, die men zoekt.'43 De commissie moest ook verder niet zo
veel van genootschappen hebben; uitdrukkelijk weersprak ze het denkbeeld 
dat wetenschap vooral nuttig zou moeten zijn.44 

Dat de universitaire prijsvragen er uiteindelijk toch kwamen, was te danken 
aan een geheel andere functie die ze zouden kunnen vervullen: 'onderstand 
van bekwame, doch met middelen schaars bedeelde jongelingen'.45 Zij vonden 
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geen ingang als alternatieve onderzoeksinstelling maar als alternatieve stu
dietoelage. Het zesde hoofdstuk van het Organiek Besluit, 'Over de inrigtin-
gen tot aanmoediging en ondersteuning der akademische studiën', regelde 
niet alleen de toekenning van zeventig rijksbeurzen — die grotendeels aan 
studenten theologie ten goede zouden komen — maar loofde ook jaarlijks 22 
gouden medailles uit 'tot belooning van uitstekende verdiensten'.46 De Leidse 
hoogleraren zouden jaarlijks in tien, de Utrechtse en Groningse hoogleraren 
in zes verschillende vakken een prijsvraag opgeven, waarop alleen studenten 
aan de rijksuniversiteiten en athenea een antwoord konden indienen. 

Aan hen wier verhandeling als beste uit de bus kwam, zou bij de jaarlijkse 
overdracht van het rectoraat een gouden medaille worden uitgereikt. Deze 
penning toonde aan de voorzijde Minerva, staande bij een altaar, die met een 
hand een krans boven het hoofd van een jongeman hield. Een spreuk rondom 
deze zinnebeeldige voorstelling verklaarde: 'HONOS ALIT ARTES'.47 Het eerbe
toon aan de prijswinnaars omvatte voorts, 'tot opwekking van den naijver', het 
integraal publiceren van hun verhandeling in de jaarboeken der universiteit. 
De annales, die verder slechts lijsten van hoogleraren, colleges en proefschrif
ten bevatten, werden daardoor tot honderden pagina's dikke boekwerken; het 
uitgeven ervan moet een kostbare zaak zijn geweest. Ook buiten de academi
sche wereld zouden de bekroonde studenten voordeel kunnen hebben van het 
winnen van een prijsvraag: de regering beloofde het als een aanbeveling te zul
len beschouwen 'bij het aanzoek tot bevordering of bekoming van dezen of ge
nen stand'.48 

In de afgelopen decennia is veel onderzoek gedaan naar achttiende- en negen-
tiende-eeuwse genootschappen. De prijsvragen die ze uitschreven zijn daarbij 
niet onopgemerkt gebleven; sommige gedenkboeken bevatten zelfs een volle
dige opgave van behandelde onderwerpen en bekroonde auteurs. Over de uni
versitaire prijsvragen, die vanaf 1816 werden uitgeschreven, is echter nauwe
lijks literatuur te vinden. Academische gedenkboeken vermelden hoogstens 
het bestaan van dit gebruik, zonder iets te onthullen over thema's en winnaars. 
Huizinga beperkt zich tot de mededeling dat het 'aan Duits voorbeeld' ont
leend was; Groen weet dat er halverwege de eeuw op bezuinigd werd en Otter
speer noemt het zelfs in het geheel niet.49 Deze geringe aandacht is niet te
recht: in de negentiende eeuw mochten prijsvragen al geen nieuw verschijnsel 
meer zijn, universitaire prijsvragen waren dat wel degelijk. Nieuw was vooral 
dat ze niet bedoeld waren voor gevestigde geleerden, maar alleen voor studen
ten. Daardoor konden deze prijsvragen een belangrijke functie vervullen voor 
het rekruteren van nieuw academisch talent. 

Dit laatste was nu juist de reden waarom 'Klikspaan' weinig moest hebben 
van prijsvraagbeantwoorders. Hij schilderde hen af als verachtelijke exempla-
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ren van het ras der 'Student-Autheurs', nog meer belust op maatschappelijke 
erkenning dan jonge dichters en dissertatieschrijvers. Zijn schets van dit type 
besloot hij met de stelling 

[...] dat de Prijsvragen nergens toe dienen dan om den academietijd te rekken, den over

winnaar pedant te maken of, zoo hij het reeds is, zijn pedantisme te voeden [...] Dat 

schrijven en haspelen voert eigenlijk maar tot dwaasheid, dwaling en ijdelheid [...]50 

Als afschrikwekkend voorbeeld toonde Klikspaan een theologiestudent met 
de sprekende naam Gijsbert van Beuselwoude. Dat jongmens zit in de trek
schuit te geuren met zijn kennis van het Grieks, zijn zere ogen en de erepen
ning die hij heeft gewonnen, tot hij op een dominee stuit die er niet minder 
dan drie bezit. Door deze theologantsl het gezelschap te geven van een dienst
doend predikant—'een oude, buikige heer in het zwart, met eene korte broek, 
vierkant pruikje, parapluie in een graauw zakje tusschen de beenen'—en door 
de scène in een trekschuit te situeren, lijkt Klikspaan te hebben willen zeggen 
dat de academische prijsvraag een achterlijke instelling was. Juist in de theolo
gie bevorderde ze echter de vooruitgang. Prijsvragen hadden onmiskenbaar 
een stimulerend effect uit op de ontwikkeling van het aantal promoties. Het 
antwoorden op een prijsvraag was een goede oefening. In de eerste plaats had
den de rituelen rond de prijsuitreiking veel weg van de bevordering tot doctor. 
Alvorens de uitverkoren auteur het eremetaal overhandigd kreeg, moest hij 
namelijk 'gedurende een half uur [later een vol uur] zijne verhandeling tegen 
de bedenkingen van de leden der faculteit verdedigen'.152 Die verhandeling was 
gewoonlijk minstens zo uitvoerig als een theologische dissertatie en tot het 
midden van de eeuw ook altijd in het Latijn gesteld. 

Uit de annalen der drie rijksuniversiteiten maak ik op dat van de 135 theolo
gen die in de eerste dertig jaar na het Organiek Besluit promoveerden, niet 
minder dan 33 — bijna een kwart dus — een gouden penning of eervolle ver
melding (accessit) hadden verdiend.53 In Leiden en Utrecht gold dat voor onge
veer twee, in Groningen zelfs voor vier van de tien doctores theologiae. De eerste 
vijf Groningse theologanten die in de nieuwe bedeling promoveerden —J. A. 
Karsten, T. Roorda, P. Hofstede de Groot, C.H. van Herwerden C.H.zn. en J.E. 
Feisser — waren allen prijsvraagwinnaars. Van Herwerden had zelfs twee ere
penningen in de wacht gesleept, een van de theologische faculteit in Leiden en 
een van de Groningse letterenfaculteit. Dat laatste kwam vaker voor: dankzij 
hun vooropleiding in de humaniora konden theologiestudenten zich ook in de 
letteren laten gelden. Van de eerdergenoemde 33 prijsvraagwinnaars die later 
tot doctor theologiae werden bevorderd, hadden tien geantwoord op een letter
kundige, historische of wijsgerige vraag. 
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Hoewel de Groningse theologische faculteit aanmerkelijk minder studen
ten telde dan de Leidse of Utrechtse, zag ze evenveel van haar voedsterlingen 
bekroond. Dat kwam doordat ze net zo veel prijzen uit te reiken had en deze in 
verreweg de meeste gevallen werden toegekend aan een student van eigen 
kweek.54 Aan vriendjespolitiek kan dit niet zonder meer worden geweten want 
net als bij andere prijsvragen was de anonimiteit gewaarborgd. Om herken
ning te voorkomen moesten de deelnemers hun inzending zelfs door een an
der laten overschrij ven.55 Het laat zich echter denken dat de hoogleraren na het 
uitschrijven van de prijsvraag hun eigen leerlingen aanspoorden om daarop te 
antwoorden. Zelfs zonder duidelijke aansporing zullen sommige studenten 
zich geroepen hebben gevoeld om de eer van 'hun' faculteit te verdedigen. 
Vooral in het kleine, afgelegen Groningen zal dat het geval zijn geweest. 

De rivaliteit tussen de drie academies kan niet alleen hebben aangezet tot 
het schrijven van prijsverhandelingen maar ook van proefschriften. DeRecen-
scnt, ook der Recensenten sprak in 1820 van 'loffelijke naijver der Leydsche en 
Utrechtsche Hooge-Schoolen' die naar zijn overtuiging 'niet kan nalaten aan de 
belangen der Wetenschap, Kerk en Staat bevorderlijk te zijn.'56 In deze wed
loop kon de Groningse universiteit aanvankelijk niet meekomen: het duurde 
tot 1824 voor ze haar eerste doctors in de theologie afleverde. Maar in de jaren 
dertig — vooral in de tweede helft van dat decennium — promoveerden er in 
Groningen al aanzienlijk meer godgeleerden dan in Utrecht. In verhouding 
tot het aantal abituriënten was dit verschil nog groter. Terwijl in Leiden en 
Groningen een promotie plaatsvond op elke tien hervormde proponentsexa
mens bedroeg die verhouding in Utrecht slechts een op de dertig.57 Zelfs van de 
Utrechtse theologanten die (in de periode 1815-1844) een prijsvraag hadden ge
wonnen, promoveerde slechts een kwart. De Leidse prijsvraagwinnaars van die 
jaren deden dat in de helft, en de Groningers zelfs in twee derde van de geval
len. In de kleine faculteit der godgeleerdheid te Groningen bleven beide vor
men van academisch eerbetoon dus beperkt tot een kleine groep van getalen
teerde studenten — een gunstige voorwaarde voor schoolvorming (zie 
hoofdstuk 3). 

Hoewel een prijsverhandeling vaak veel weg had van een dissertatie was het 
niet gebruikelijk om haar na de bekroning in te dienen ter verkrijging van de 
doctorsgraad. Wie na het winnen van een prijsvraag wilde promoveren moest 
een nieuw werkstuk vervaardigen. J.Th. Bergman bijvoorbeeld, die met zijn 
verhandeling over de Punische oorlogen de allereerste prijsvraag van de Leidse 
letterenfaculteit had gewonnen, promoveerde op een studie van Psalm 110. Pas 
vanaf de jaren veertig kwam het voor dat bekroonde verhandelingen vervol
gens als dissertatie werden ingediend.58 Zo promoveerde in 1862 de Leidse stu
dent Abraham Kuyper op een verbeterde versie van de verhandeling over Jo
hannes à Lasco waarmee hij twee jaar eerder een prijsvraag had gewonnen van 
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de Groningse faculteit. Deze en de Leidse faculteit der godgeleerdheid hadden 
hem daar toestemming voor verleend.59 Van alle theologiestudenten die in de 
jaren 1845-1875 een prijsvraag wonnen, zou uiteindelijk niet minder dan drie 
kwart promoveren — een veel groter aandeel dan in de eerste dertig jaar na het 
Organiek Besluit. Het omgekeerde verband tussen prijsvragen en promoties 
werd echter juist zwakker. Waar in de periode 1815-1824 een op de drie nieuwe 
doctores prijsvraagwinnaar was geweest en in de jaren 1825-1834 en 1835-1844 
een vijfde à een kwart, waren er onder de 178 theologen die in de periode 1845-
1875 promoveerden slechts elf prijsvraagwinnaars (dat is 6 %). Verwonderlijk is 
deze daling niet want de universitaire prijsvragen raakten in de versukkeling. 
Steeds vaker kwam het voor dat de uitgeloofde prijs niet werd uitgereikt om
dat er geen enkel antwoord was ingestuurd, of slechts een dat naar inhoud 'op
pervlakkig" of naar taalgebruik 'barbaars' was.60 

Toen de rijksoverheid in 1836 op hoger onderwijs bezuinigde — zodat de 
rijksbeurzen werden afgeschaft en het theologisch collegegeld opnieuw werd 
ingevoerd — bepaalde ze dat de drie universiteiten voortaan slechts bij toer
beurt prijsvragen zouden mogen uitschrijven.61 In 1843 schrapte ze zelfs alle 
prijsvragen. Enkele hoogleraren, gehecht aan deze traditie, stelden toen uit ei
gen middelen zilveren medailles ter beschikking. Na enige tijd nam de koning 
deze taak van hen over: vanaf maart 1851 loofde hij jaarlijks enkele gouden pen
ningen uit. Ook deze werden echter in veel gevallen niet uitgereikt; de univer
sitaire prijsvraag had kennelijk zijn tijd gehad. Voor de ontwikkeling van het 
aantal theologische promoties speelde hij inmiddels geen rol van betekenis 
meer. De plotselinge toename van dat aantal in de jaren vijftig en zestig kan er 
in geen geval uit worden verklaard. 

EIGEN VERDIENSTE? 

Uit de introductie van de universitaire prijsvraag had een meritocratisch ideaal 
gesproken: intellectuele prestaties op het gebied van wetenschap en welspre
kendheid zouden toegang moeten verschaffen tot maatschappelijke posities. 
In de praktijk van het universitair onderwijs leerden studenten echter dat ken
nis, talent en vlijt lang niet de enige middelen waren om iets te bereiken. Me
nig hoogleraar bleek bereid om tegen betaling van een paar guldens een testi
monium uit te schrijven voor colleges die de student niet of zelden gevolgd 
had. Vandaar deze pastiche op een versje van Hieronymus van Alphen: 

Dit blaadje gaf Professor mij 

Omdat ik goed payeer; 

Nu leef ik vergenoegd en blij 

En kom in lang niet weer! 
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Oh! hij is vlijtig slechts en goed 

Die gouden rijders toont: 

Weest vrolijk dus en welgemoed! 

Het geld wordt goed beloond.62 

Zelfs voor het verwerven van de doctorsgraad kon een gevulde beurs van pas 
komen; niet omdat de hoogleraren tegen betaling bullen uitreikten — een 
praktijk waar de vroegere academie van Harderwijk van werd beticht63 — 
maar omdat sommige studenten een dissertatie bestelden van een ghost-writer. 
Volgens 'Klikspaan' bestond er een levendige handel in proefschriften: 

Men heeft slavenmarkten, waar zwarte ouders de vruchten van hun schoot aan blanken 

verkoopen; men heeft ook Dissertatiemarkten, waar de kundige vader de vruchten van 

zijn brein aan luijaards en stommeriken verschaggert.64 

'Advocate-makers' of 'beunhazen' heetten zulke broodschrijvers in de rech
tenfaculteit.65 Dat ook theologen op andermans werk gepromoveerd zouden 
zijn, is niet aannemelijk. Een godgeleerde dissertatio, disputatio of specimen 
was meestal veel omvangrijker en op veel meer onderzoek gebaseerd dan de 
proeven van bekwaamheid die medici en juristen aflegden. Deze hadden 
vaak weinig om het lijf; het kwam vooral aan op het formuleren van klinken
de frasen. In 1840 werd rechtsgeleerden zelfs weer toegestaan om, net als 
voor 1815, op losse stellingen te promoveren.66 Vandaar wellicht Klikspaans 
verzuchting: 

Dissertaties! een omslagtig soort van visite-kaartjes, die men bij zijne vrienden rond

brengt, om hun te berigten, dat men de Academie gaat verlaten [...] academisch haft, dat 

ten hoogste drie dagen te leven heeft.67 

Het schrijven van een theologische dissertatie daarentegen was specialisten
werk dat moeilijk kon worden uitbesteed. Toch had in 1826 een recensent het 
lef om op te merken dat het ook bij promoties in de godgeleerdheid maar de 
vraag was 'hoe veel vreemde hulp hier haar aandeel gehad kunne hebben'. Hij 
zag daarom geen reden om aan gepromoveerde theologen bijzondere eer te be
wijzen, 'zoo als bij voorbeeld eene preferente verkiezing tot de aanzienelijkste 
en voordeeligste standplaatsen'.68 Nu wil het geval dat een van de doctors van 
het eerste uur, Barthold Reinier baron De Geer (1791-1840), autobiografische 
aantekeningen heeft nagelaten. Daarin vertelt de auteur onder andere over de 
totstandkoming van zijn dissertatie. Nadat hij als luitenant van de Utrechtse 
studentencompagnie ten strijde was getrokken tegen Napoleon, wilde hij af
studeren — en wel 'royaal'. Een onderwerp voor zijn proefschrift was snel ge-

2 4 0 



vonden: de geschiedenis van Bileam (Numeri 22-24). De Geer overlegde met de 
Utrechtse oud-testamenticus J. H. Pareau en begon zijn dissertatie-arbeid: 

Zoo ging ik dan [...] aan het tobben en wurmen. Ja, dat moet ik zeggen. Want eigenlijk 

gezegd, kon ik met zulk een werk toen althans nooit te regt komen [...] Het moest dan, 

na vry wat vruchteloze arbeid en tydverlies, eindelyk op Pareau aan. Deze nam thans de 

bewerking der Diss, op zich, dog volgde, wat verdeeling, stof en stijl betrof, nu zoo zyn' 

eigen zin, dat het geheele stuk, zoo als het bestaat, nagenoeg uit zyne pen is voortge

vloeid. Alleen de voorrede, mitsgaders eenige byzonderheden en variatien, en de Thesen 

waren van my. Zoo gaat het menigm. met Dissertt., vrienden! Zoo ging het ook my.69 

De Geer promoveerde dus niet op een eigen proeve van bekwaamheid maar op 
werk van zijn promotor. Als blijk van erkentelijkheid, zo vertelt hij, schonk hij 
hem een theeservies — of was het een pendule? — en een zilveren tabaksdoos. 
Pareau was 'nog al bly met zyne geschenken', gedroeg zich vriendelijk jegens 
zijn leerling en zweeg over de zaak. Maar 'of hy op den duur geheel heeft ge
zwegen, durf ik niet te bepalen.' De eerder geciteerde recensent had dus gelijk: 
ook in de theologische faculteit promoveerden studenten soms niet op eigen 
werk. Er is echter een in het oog springend verschil: het werk werd in dit geval 
niet uitbesteed aan een medestudent maar uit handen genomen door een 
hoogleraar. Dit doet vermoeden dat deze daar zelf belang bij had; waarschijn
lijk niet vanwege een tabaksdoos en een theeservies — of toch die pendule? — 
maar vanwege het wetenschappelijk aanzien dat dissertaties en promotie-
plechtigheden hem en zijn faculteit konden opleveren. Vooral in de eerste de
cennia na het Organiek Besluit lijken de theologische faculteiten in den lande 
op dit terrein met elkaar te hebben gewedijverd. 70 

GELEERD IN DE PASTORIE 

Hoewel medewerking van anderen kennelijk niet uitgesloten was, gold het 
doctoraat in de theologie na 1815 als een beloning voor scholaire prestaties. 
Waar vroeger het gros van de doctors in de theologie honoris causa was gepro
moveerd, werden na 1815 slechts bij hoge uitzondering eredoctoraten uitge
reikt. Meestal gold dit eerbetoon hoogleraren van andere kerkgenootschappen 
of zendingspredikanten. Maar in 1839 kende de Utrechtse theologische facul
teit een eredoctoraat toe aan Bernard ter Haar, die toen nog maar 33 jaar oud 
was en gewoon dominee — dominee-dichter, weliswaar — in Leiden. Een belo
ning voor academische verdiensten kon dit niet worden genoemd: Ter Haar 
had nog geen enkele wetenschappelijke publicatie op zijn naam staan.71 In zijn 
eerste gemeente, Eenmes Binnen, was hij wel begonnen aan een dissertatie, 
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'Willem aan zijne dissertatie'; litho van Alexander Ver Huell. 

maar die was onvoltooid gebleven. Volgens zijn biograaf kwam dat doordat de 
promotie-arbeid moeilijk te verenigen was met het predikambt. Het schrijven 
van een dissertatie kostte immers veel tijd en bovendien 'was het geen gebruik, 
dat een predikant in functie zich nog in een openbare promotie aan de kriti
sche opmerkingen van opponenten blootstelde'.72 Het zou een herder en 'le
raar" niet passen, zich op te stellen als een deemoedige leerling. 

In tegenstelling tot wat deze auteur beweert, was het in Ter Haars tijd juist 
gebruikelijker dan ooit om als predikant te promoveren.73 Van de vijftig theo
logen die van 1815 tot en met 1829 een proefschrift verdedigden, was een op de 
tien al 'dienaar des Woords' geweest. Van de vijftig godgeleerden die in de jaren 
dertig promoveerden, gold dit echter voor minstens een vijfde, mogelijk een 
kwart.74 Ook in de jaren veertig waren het in een van de vier gevallen dienst
doende predikanten die doctoreerden (zie tabel 6.b). Van aarzeling om zich als 
ambtsdrager bloot te stellen aan de kritiek der opponenten lijkt dus geen spra
ke te zijn geweest. Twijfel spreekt alleen uit de aantekeningen die van deze 
promoties werden gemaakt in het album promotorum. Van gedoctoreerde domi
nees werd niet genoteerd in welke plaats ze geboren waren — zoals bij andere, 
jonge doctors het gebruik was — maar in welke gemeente ze 'stonden' en welk 
ambt ze daar bekleedden. Dit gebruik nu stelde de notulist voor de opgave om 
duidelijk te maken dat de gepromoveerde in kwestie 'leraar' was, zonder deze 
term al te vertalen als 'doctor'. In die zin stond de promotie inderdaad op ge
spannen voet met het predikantschap. In andere opzichten echter was het wer
ken aan een dissertatie juist goed te verenigen met het predikambt. 
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Van predikanten werd gewoonlijk verwacht dat ze niet alleen gestudeerd 
hadden maar dat ook bleven doen; éducation permanente zou hen gunstig onder
scheiden van katholieke geestelijken. De dienaar des Woords werd geacht om 
een aanzienlijk deel van zijn tijd in zijn studeerkamer door te brengen, om 
preek en catechisatie voor te bereiden maar ook om op de hoogte te blijven van 
ontwikkelingen in het vak. Het Algemeen Reglement van 1816 poogde daar een 
nieuwe draai aan te geven: predikanten zouden zich voortaan gezamenlijk aan 
de studie moeten wijden. Ter verwezenlijking van dat sociabiliteitsideaal kre
gen ze hun eigen geleerde genootschap: het voorlaatste hoofdstuk van het Al
gemeen Reglement bepaalde dat de predikanten van naburige gemeenten zich 
moesten verenigen in een 'ring3 (zie hoofdstuk 2). De enige praktische taak die 
aan deze ringen werd opgedragen was het waarnemen van de predikdienst in 
vacante gemeenten. Hun hoofddoel echter was de 'onderlinge opscherping en 
versterking van den band der broederlijke liefde'. De bijeenkomsten zouden 
daarom vooral gewijd moeten zijn aan 'de overweging en behandeling van on
derwerpen den godsdienst, en den bloei des christendoms, de bevordering van 
bijbelkennis en de waarneming van hunne bedieningen betreffende'. De ring
broeders mochten zelf weten hoe ze gestalte gaven aan die doelstelling: het op
stellen van een huishoudelijk reglement werd geheel aan hen overgelaten.75 

Uit zij n onderzoek in de archieven van meer dan twintig ringen concludeert 
De Groot dat dit een grote diversiteit tot gevolg had. Naast de frequentie van de 
bijeenkomsten — soms slechts twee keer per jaar—verschilden ook de eigen
lijke werkzaamheden.76 In sommige ringen werden lezingen gehouden, in an
dere discussieerde men over kerkelijke of theologische kwesties (die vooraf 
werden opgegeven), besprak men preken of moeilijke pastorale gevallen. De 
ring Haarlem bepaalde zich volgens zijn reglement uit 1819 'bij uitsluiting tot 
onderwerpen, die den H. Evangeliedienst en inzonderheid het herderlijk ge
deelte daarvan betreffen'.77 Met die uitdrukkelijke bepaling lijkt men te heb
ben willen voorkomen dat de ring zou ontaarden in een arena voor godgeleerd 
gekrakeel. Dat zou ook verklaren waarom de Haarlemse ringbroeders, net als 
de leden van menig ander genootschap, verplicht waren om het besprokene ge
heim te houden. Veel ringen fungeerden tevens als leesgezelschap: de leden 
abonneerden zich gezamenlijk op tijdschriften of kochten boeken in, die na 
circulatie bij opbod werden verkocht.78 Ook in dit opzicht waren er grote ver
schillen: in de ene ring circuleerde voornamelijk praktijkgerichte lectuur, in de 
andere juist meer academische publicaties. In 1842 en 1843 roemde de Alge-
meene Synodale Commissie 'de voortgezette studiën van het grootste gedeelte 
onzer Leeraren, in alle vakken van Godgeleerde wetenschap', waarvan onder 
meer de verslagen der ringvergaderingen zouden getuigen.79 Van Koetsveld 
betwijfelde echter of de ringvergaderingen veel bijdroegen aan wetenschappe
lijke vorming: 
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[...] hoe kan men verwachten dat menschen, die twee malen in hetjaar zich ontspannen, 

om eenen dag te zamen door te brengen, daar eene massa van geleerdheid en vroomheid 

zullen mede brengen, om die tegen elkander uit te wisselen?80 

Uit onvrede met het gebrekkige functioneren van de ringen werden vanaf het 
midden van de jaren veertig provinciale predikantenverenigingen opgericht: 
eerst in Friesland (1844), vervolgens in Groningen en kort daarna in alle ande
re provincies. Sommige verenigingen droegen een hervormd, andere een alge
meen-protestants karakter. Ondanks de tegenwerking van de ASC en het Mi
nisterie van Eeredienst — die in deze 'democratische' associaties een 
bedreiging voor het kerkbestuur zagen — kwamen ze tot bloei. Volgens Vree 
was in 1853 ruim een derde van de Nederlandse predikanten min of meer actief 
betrokken bij een provinciale predikantenvereniging.81 Predikanten lijken 
een voorbeeld te hebben genomen aan andere beroepsgroepen die zich in deze 
periode eveneens — aangemoedigd door zowel de opkomst van het liberalis
me als de spoorwegen — begonnen te organiseren. Ze slaagden echter niet in 
het oprichten van een landelijke beroepsvereniging, zoals het Nederlandsch 
Onderwijzers-Gezelschap (1842) of de Nederlandsche Maatschappij tot bevor
dering der Geneeskunst (1849). Bovendien begonnen al in de tweede helft van 
de jaren vijftig de meeste predikantenverenigingen weg te kwijnen.82 Of deze 
verenigingen predikanten stimuleerden tot 'dissertatie-arbeid' valt daarom te 
betwijfelen. Aannemelijk is wel een indirect verband: uit de oprichting van 
deze verenigingen spreekt het streven om het predikantschap niet alleen als 
een ambt, maar ook als een vak op te vatten.83 

ZIN IN WETENSCHAP 

Terwijl het universitair totaal van promoties gedurende de tweede helft van de 
negentiende eeuw vrijwel gelijk bleef, vertoonde het aantal verleende doctora
ten in de godgeleerdheid forse schommelingen. Deze vloeiden voor een deel 
voort uit de eerder besproken onbestendigheid van het aantal theologie-stu-
denten maar voor een ander deel uit de wisselende mate waarin dezen belang
stelling koesterden voor het doctoraat in de theologie. Dit laatste komt aan het 
licht wanneer men het aantal promoties per decennium vergelijkt met de stu-
dentenuitstroom van de theologische faculteit. Terwijl het aantal promoties in 
de godgeleerdheid tussen 1820 en 1850 sterk aan verandering onderhevig was 
— zowel absoluut als in relatie tot het universitair totaal — bleef het in ver
houding tot het aantal hervormde proponenten op vrijwel hetzelfde niveau:84 

zeven à negen op de honderd (zie tabel 6.a). 

Acht promoties op honderd kerkelijke 'eindexamens' was natuurlijk erg 
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weinig in vergelijking met de uitstroom van andere faculteiten maar erg veel 
— precieze aantallen proponenten van voor 1820 zijn mij niet bekend — in 
vergelijking met de prestaties van de theologische faculteit in vroeger tijden. 
Dat vond ook de Algemeene Synodale Commissie. In haar eerste Overzigt over 
den staat van het Hervormd Kerkgenootschap in de Nederlanden wees ze trots op 'zoo 
velen, die vereerd met den titel van Doctoren, thans onze Hooge Scholen verla
ten'.85 Deze zeer geleerde theologen zouden een halt kunnen toeroepen aan de 
desintegrerende tendensen waar de hervormde kerk zoveel van te lijden had: 
'die geest van veroordeling der Leeraren, van wantrouwen jegens dezelve, en 
van zucht om zich boven hen te verheffen'.86 Die antiklerikale, separatistische 
gezindheid zou namelijk 'hoofdzakelijk aan onkunde moeten worden toege
schreven'.87 Onderwijs en wetenschap waren daarom de aangewezen remedie. 
Vooral van het intensiveren van de catechese verwachtte de synode beterschap. 

Na het midden van de eeuw bereikte het aantal promoties in de theologie 
een ongekend hoog niveau. Waar voorheen tegenover honderd proponenten 
zo'n acht jonge doctors hadden gestaan, stonden er in de jaren vijftig niet min
der dan dertien, in de jaren zestig al veertien. De stijging van het aantal theolo
gische promoties in deze jaren (het derde kwart van de negentiende eeuw), 
vloeide kennelijk niet alleen voort uit de toename van het aantal theologiestu
denten maar ook uit een toegenomen belangstelling voor het doctoraat. Deze 
op haar beurt duidt op een verhoogde belangstelling voor wetenschappelijk 
onderzoek in de theologie. Vanuit kerkhistorisch oogpunt bezien is zo'n toe
genomen zin in wetenschap heel aannemelijk. Deze decennia namelijk, de ja
ren vijftig, zestig en zeventig, waren de hoogtijdagen van een theologisch-ker-
kelijke stroming die, meer dan enige andere, haar hoop op wetenschappelijk 
onderzoek had gevestigd: de Moderne Theologie. De 'modernen' streefden uit
drukkelijk naar het herijken van het christelijk geloof door middel van onbe
vangen wijsgerige analyse en historisch-kritisch onderzoek. 

EXCURS: 'GELOOF MET SCHEIKUNDE' MODERNE THEOLOGIE 

De opkomst van de Moderne Theologie, die een revolutie teweegbracht in het 
Nederlands protestantisme, wordt gewoonlijk toegeschreven aan een drietal 
jonge hoogleraren: de filosoof C.W. Opzoomer, de dogmaticus J.H. Scholten en 
de oudtestamenticus Abraham Kuenen. Opzoomer werd in 1846, nog maar 25 
jaar oud, geïnaugureerd als hoogleraar wijsbegeerte in Utrecht. Bij die gele
genheid sprak hij een opzienbarende oratie uit, De wijsbegeerte den mensch met 
zich zelven verzoenende. De 'verzoening' waar Opzoomer van repte, en die hij in 
zijn wijsbegeerte nastreefde, was die tussen geloven en weten. Naar zijn over
tuiging konden deze twee het alleen met elkaar vinden wanneer men het idee 
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van een tegenstelling tussen God en wereld liet varen: de werkelijkheid moest 
als een eenheid worden opgevat, niet als een samenstelsel van 'natuur en bo
vennatuur'. De consequentie van dit monisme was, dat Opzoomer ieder geloof 
in interventies van Godswege van de hand wees. Wonderen waren onmogelijk, 
openbaring, zonde en verlossing waren vrijwel loze begrippen. Met deze aan
val op het 'supranaturalisme' wekte Opzoomer de verontwaardiging van or
thodoxe gelovigen maar won hij de gunst van het 'liberale', 'vrijzinnige' pu
bliek. Zijn colleges waren een must, ook voor studenten theologie. De 
oplossing die hij voorstelde voor de spanning tussen geloof en wetenschap (of 
wijsbegeerte) ging velen echter veel te ver. 

Afkerig van het supranaturalisme was ook J. H. Scholten, die in 1843 was be
noemd tot hoogleraar in Leiden. In Opzoomers wijsgerig stelsel kon Scholten 
zich echter niet vinden. Hij probeerde geloof en wetenschap met elkaar te ver
zoenen door een historisch en wijsgerig verantwoorde reconstructie te geven 
van de 'geest en hoofdzaak' van het christelijke geloof, zoals dat in de 'Kalvinis-
tische' traditie werd bewaard. Van die herzieningsarbeid deed hij verslag in 
een lijvige studie, De leer der Hervormde Kerk [in hare grondbeginselen] uit de bronnen 
voorgesteld en beoordeeld.18 Ogenschijnlijk ging Scholten heel traditioneel te 
werk: hij stelde 'de volstrekte soevereiniteit Gods' centraal en schuwde zelfs 
het calvinistische begrip 'predestinatie' niet. Bij nadere beschouwing bleek 
echter dat hij daar weinig anders onder verstond dan 'causaliteit' of'determi
nisme'. Scholten wilde aantonen dat in traditionele, theologische begrippen 
het moderne wereldbeeld al besloten lag en dat van een tegenstelling tussen 
christendom en moderne wijsbegeerte of wetenschap dus geen sprake hoefde 
te zijn. 

In de loop van de jaren vijftig kwamen Scholten en Opzoomer meer op een 
lijn; beiden verruilden hun aanvankelijke speculatieve benadering voor een 
principieel empirisme. Opzoomer ontpopte zich tot pleitbezorger van de 'er
varingswijsbegeerte', die slechts kennis wilde ontlenen aan zintuiglijke waar
neming en diverse vormen van gevoel (waaronder 'het godsdienstig gevoel'). 
Later bekeerde ook Scholten zich tot het empirisme: net als de natuurweten
schappers zouden theologen in plaats van abstracte theorieën op te stellen em
pirisch onderzoek moeten doen. Aan experimenten, zoals natuurkundigen 
die uitvoerden, konden ze uiteraard niet beginnen; de empirische wending 
bracht in de theologische faculteit vooral nieuw, 'historisch-kritisch' onder
zoek van bijbelse (en kerkhistorische) geschriften met zich mee. 

Terwijl in Nederland de Groninger Godgeleerden nog maar net begonnen wa
ren met het ontvouwen van hun verlicht-romantische visie op de heilsgeschie
denis, had de Duitse theoloog David Friedrich Strausz zijn Leben jesu (1835-36) 
gepubliceerd, waarin hij Jezus afschilderde als een nobel mens, een volksle-
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raar, die na zijn dood het middelpunt geworden was van mythevorming en 
vergoding. In Nederland hadden theologen, zelfs de Groningers, niets van zul
ke historische kritiek op de evangeliën willen weten. In eigen land werd 
Strausz evenmin geëerd: een leerstoel werd hem niet gegund. Het onderzoek 
naar 'de historische Jezus', wel te onderscheiden van 'de Christus van het ge
loof', werd echter voortgezet — niet alleen door Strausz maar ook door zijn 
leermeester, Ferdinand Christian Baur, hoogleraar in Tübingen. Rond deze 
Baur vormde zich de zogeheten 'Tübinger School', die zich erop toelegde bij
belse geschriften op dezelfde wijze te ontleden als literatuur uit de Grieks-
Romeinse Oudheid: door middel van historisch-kritisch onderzoek. De evan
geliën en epistels diende men met enige argwaan te lezen. Ze waren immers 
geen onpartijdige, historisch betrouwbare verslagen maar tendentieuze ge
schriften, gekleurd door de rivaliteit tussen verschillende (joodse en hellenisti
sche) facties in de vroeg-christelijke beweging. 

Zo'n benadering van bijbelse geschriften werd in Nederland tot halverwege 
de eeuw niet of nauwelijks toegepast. Weliswaar was er een lange traditie van 
bijbelonderzoek maar daarin ging de meeste aandacht uit naar semantische en 
grammaticale kwesties. Voor zover theologen zich waagden aan de Tcritiek' 
van Oude en Nieuwe Testament bedreven ze hoogstens voorzichtig enige tekst
kritiek: het reconstrueren, uit onderling verschillende handschriften, van de 
'oorspronkelijke' versie. Dat corrigeren van de textus receptus89 ging velen al te 
ver: het zou een krenking zijn van de Heilige Schrift. Bijbelvorsers beperkten 
zich daarom veelal tot de 'uitlegging' van het Oude en Nieuwe Testament; de 
zogeheten 'inleidings'-vragen naar het auteurschap, de totstandkoming en de 
overlevering van teksten werden snel afgedaan. Bedenkingen tegen de 'echt
heid' van bijbelse geschriften werden gesmoord door het beginsel van 'axiopis-
tie', waarop heel het theologisch bouwwerk steunde. Uit de aanname dat de au
teurs van het Nieuwe Testament geloofwaardige mannen waren, leidde men 
de realiteit van de wonderen en voorspellingen af; daaruit volgde het goddelijk 
gezag van Jezus en de apostelen, dat tenslotte garant stond voor de waarheid 
van hun leer. 

De inleidingswetenschap bleef zo lange tijd buiten de eigenlijke godge
leerdheid, als 'een wijde zak, waarin alles gestopt werd, wat in de dogmatiek 
niet paste; een zak tamelijk elastiek'.90 Rond het midden van de negentiende 
eeuw kreeg dit vak echter een prominentere, beter omlijnde plaats in het theo
logisch bedrijf. Dat was niet alleen het werk van de modernen maar ook van 
'apologetische' theologen, die het traditionele christelijke geloof juist in be
scherming wilden nemen tegen sceptici. Een van hen, de jonge Utrechtse theo
loog doctor J.I. Doedes, publiceerde kort na de intrede in zijn eerste gemeente 
een programma voor de inleidingswetenschap, waarin hij haar onderzoekster
rein definieerde als 'de geschiedenis van het ontstaan, de verzameling en de 
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overlevering van de boeken van het Nieuwe Testament5.91 De naam 'inleiding' 
was daarmee eigenlijk uit de tijd: het tekst- en historisch-kritische onderzoek 
was niet langer een voorportaal der exegese maar een zelfstandig vakgebied. 
Op dat terrein daagde Doedes nu Opzoomer en de zijnen uit. Over de vraag of 
Jezus wonderen had verricht, of hij was opgestaan en ten hemel was opgevaren 
kon volgens hem niet de wijsbegeerte, maar alleen historisch onderzoek uit
sluitsel verschaffen: 'Geen andere regtbank voor het Christendom dan die der 
historische kritiek.' Naar Doedes meende kon zulk onderzoek alleen maar in 
het voordeel van de traditionele geloofsleer uitpakken. 

Waar het theologisch debat zich tot dan toe had toegespitst op de verhou
ding tussen het christelijke wereldbeeld en de moderne wijsbegeerte, werd nu 
ook het onderzoek van bijbelse geschriften tot een strijdperk. Doedes' ver
wachting dat dit onderzoek het gelijk van de christelijke geloofsleer zou be
wijzen, kwam bepaald niet uit. Moderne bijbelvorsers bleken niet alleen veel 
grondiger te wantrouwen aan de historische betrouwbaarheid van oud- en 
nieuwtestamentische verhalen, ze gaven ook een heel nieuwe draai aan de his
torische kritiek, door — in navolging van de Tübingers — de vraag naar de 
herkomst van deze geschriften in een ontwikkelinsgperspectief te plaatsen. 
Het historisch-kritisch onderzoek stond voortaan niet meer in dienst van de 
exegese maar was gericht op het reconstrueren van de ontwikkeling van de 
godsdienst van Israël of het vroege christendom. 

De onbetwiste leider van dit moderne bijbelonderzoek was de laatste der 
drie genoemde hoogleraren, Abraham Kuenen, die vanaf 1851 in Leiden do
ceerde. Hoewel hij een leeropdracht had voor het Nieuwe Testament maakte 
Kuenen vooral naam — tot ver over de grenzen — als oudtestamenticus. Sa
men met de Duitse geleerde K. H. Graf lanceerde hij de hypothese dat grote de
len van de Pentateuch, de vijf boeken 'van Mozes', pas vorm hadden gekregen 
na de Babylonische ballingschap (dus na 450 v.Chr.) Zoals het Nieuwe Testa
ment de sporen vertoonde van rivaliteit tussen Hellenistische en joodse chris
tenen, zouden de geschriften van het Oude Testament blijk geven van de strijd 
tussen uiteenlopende groeperingen religieuze specialisten, met name pries
ters en profeten, die in verschillende episoden een stempel hadden gezet op 
het godsdienstig leven in Israël. Door 'bronnensplitsing' zou men deze ont
wikkeling in kaart kunnen brengen. Naast verzet tegen supranaturalisme 
werd evolutionisme zo tot een wezenstrek van de modernen. Ook in hun eigen 
tijd bespeurden ze vooruitgang. De Moderne Theologie zou moeten leiden tot 
een nieuwe Hervorming: 

Er waait toch ook in ons kerkendom nog een soort van Catechismus-koeltje, (en geen 

kleintje ook), waarbij een mensch zijn hart voelt dichtknijpen. Zonde en dood en bloed 

en kruis zijn niet van de lucht. Groote goedheid, zet de ramen en deuren toch eens wa-
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genwijd open, laat Gods zonnetje eens in de gewelven tintelen, laat de morgenwind alle 

spinrag en eeuwenheugend stof verwaaien. Laat de boeken eens inbinden, nee, herzien 

en vernieuwd worden door en door. Laat die schavotkleurige banken en schutten wor

den opgeruimd of anders — een verfje er over, as je blieft! Laat dien ongelukkigen 

preekstoel een el zakken, en twee el verwijden. Stuur dien kwast van een voorzanger 

naar huis. Laat —ja kerel, laat de heele boel anders worden.92 

Het protestantisme zou aldus aantrekkelijk kunnen worden voor rooms-katho
lieken en zelfs joden: 'Wordt het Christendom zuiver opgevat, dan zal eens [...] 
ook de Israëliet [...] in Jezus den grooten menschenzoon eerbiedigen...'93 Voor 
zo'n zuivering was nodig dat ook leken kennis zouden nemen van de resultaten 
van het wijsgerig en bijbelwetenschappelijk onderzoek. De eerste die daar werk 
van maakte was de eerdergenoemde waals-hervormde predikant en literator 
Conrad Busken Huet, die bij Scholten had gestudeerd. Vanaf 1857 publiceerde 
hij zijn Brieven overdenBijbel, waarin een zekere Reinout zijn zusje Machteld ver
trouwd maakte met de nieuwe, wetenschappelijk verantwoorde visie op de bij
bel.94 Veel bijbelse verhalen, zo gaf Reinout onomwonden te kennen, hadden 
geen historische maar alleen zinnebeeldige, morele, esthetische of praktische 
waarde: 'Zoo houd ik het scheppingsverhaal voor eene proeve van verklaring 
van den oorsprong der week' (p. 73). Voor de historiciteit van Jezus' opstanding 
uit de dood was volgens Reinout echter veel te zeggen; meer dan voor enig ander 
'wonderverhaal' (p. 469). Na zo een hele reeks teksten en thema's tegen het licht 
te hebben gehouden, besloot hij zijn laatste brief met een klinkende belijdenis 
van de moderne visie op de herkomst en het gezag van de bijbel: 

Gelijk het gansche christendom louter dienende liefde is naar het voorbeeld van Chris

tus, zoo is de gansche Bijbel louter menschenwerk. Ja, ingegeven door het geloof van 

menschen, van profeten en apostelen; voortgebragt door het nationaal genie der He

breeën, van welk genie beide apostelen en profeten de vertegenwoordigers waren; niet 

uit de wolken gevallen als een meteoorsteen, maar opgerezen uit de boezem van het 

joodsche volk, gelijk de godin der schoonheid oprees uit de baren wier schuim haar 

vormden; niet bij gedeelten of in zijn geheel door uitwendige tusschenkomst der Voor

zienigheid op het papier gebragt en in één of twee bundels zamengevoegd, maar blad 

voor blad, als een bloem die uitloopt, ontloken aan den stam van Israël; niet uit God met 

voorbijgang der Joden of over hunne hoofden heen, maar uit de Joden zelf, onder de lei

ding van God; menschenwerk, derhalve, door menschelijk geloof ingegeven, door men-

schelijke kunst volmaakt, door menschelijke zorg bewaard, door elk waarachtig men

schenhart verstaan en herkend als stem des harten, als stem van menschelijke 

godsvrucht, van menschelijk lijden, van menschelijke blijdschap: zulk menschenwerk 

is mij de Bijbel.95 
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Deze Brieven over den Bijbel maakten diepe indruk: ze werden door sommigen 
met enthousiasme, door anderen met verontwaardiging ontvangen. Waar de 
moderne bijbelwetenschap in Duitsland, haar bakermat, een zaak van geleer
den was gebleven, werd ze in Nederland tot een publieke kwestie, een conver
satie-onderwerp voor de hele beschaafde burgerij .9S Dat blijkt ook uit de pasti
che die de remonstrantse, moderne predikant P.A. de Génestet schreef op de 
correspondentie tussen Reinout en zijn zusje. In dit gedicht verschijnt Mach-
teld niet in gezelschap van haar broer, de effectenmakelaar, maar van haar vrij
er (tevens haar neef), die proponent is.97 Op een lieflijke lenteavond zitten ze in 
een prieel te praten, luider dan men van een verliefd stel zou verwachten: 

Dwepen zij met dichtrenzangen, 

't Hart vol jeugd en poëzij? 

Of is Jaloezie aan 't spoken? 

Wordt de huwelijksreis besproken? 

Is de Proponent wat vrij? 

Neen, o Goôn — maar zij bespreken, 

Onder 't fïlomelenlied, 

Bij het geuren der seringen-

De echtheid van de Handelingen 

Der Apostlen! — minder niet.98 

Deze 'Theologische romance, xixe eeuw, 2e helft' was een van de Leekedichtjes 
die De Génestet vanaf 1857 publiceerde. Op ironische maar milde, soms vrome 
of weemoedige toon besprak hij de theologische en kerkelijke kwesties van 
zijn tijd en won zo veel sympathie voor de moderne theologen.99 Met hun on
derzoeksbevindingen kon het lekenpubliek kennis maken in het tijdschrift De 
Bijbelvriend, dat in 1856 werd opgericht, en in De Gids, die vanaf 1858 fungeerde 
als een podium voor de Moderne Theologie. Busken Huet, Allard Pierson, 
E.J.P. Jorissen, A.D. Loman en C.P. Tiele kregen hier alle ruimte.100 De Moder
ne Theologie — 'geloof met scheikunde', schimpte Multatuli — werd zo ook 
tot een 'richting' in de hervormde, doopsgezinde, lutherse en remonstrantse 
kerken. De collegiale verhoudingen werden zwaar op de proef gesteld: 

Vroegere bekenden schreven mij niet meer Amice maar Mijnheer, en hadden zij bij vergis

sing een uw br onderteekend, de b was voor de afzending tijdig in een v veranderd. Op 

kondoleantiebrieven kreeg ik per omgaande antwoord, dat men weigerde door mij ge

troost te worden. Kortom: Herr Doktor had van iedereen de les te hooren [...] 'HerrDoktor 

wurde katechisirt,' een lange, een treurige, een onvruchtbare katechisatie, waaruit ik al

leen geleerd heb te vragen of, zoo België Roomsen is, Holland reeds Protestantsch mag 

heeten.101 
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De richtingenstrijd nam vaste vormen aan vanaf 1861, toen enkele moderne 
predikanten in hun preek op paasmorgen te kennen gaven dat ze niet geloof
den datjezus daadwerkelijk uit de dood was opgestaan. In haar overzicht van 
de toestand der hervormde kerk constateerde de Algemeene Synodale Com
missie van dat jaar 'dat het verschil tusschen de onderscheidene opvattingen 
van Christendom en Bijbel grooter schijnt te weezen dan ooit te voren'.102 De 
scheiding der geesten was spoedig een institutioneel feit: de rechtzinnigen 
schoolden samen in de Nederlands Hervormde Predikantenvereniging (1862) 
en de Confessionele Vereniging (1864), de tegenpartij stichtte enkele een Ver
gadering van Moderne Theologen (1866), de Nederlandse Protestantenbond 
(1870) en het Theologisch Tijdschrift (1867). Vooraanstaande modernen als 
Busken Huet en Pierson waren daar al niet meer bij: de een had in 1862, de an
der in 1865 het predikambt neergelegd (zie hoofdstuk 7). 

OP WETENSCHAPPELIJKE GRONDSLAG 

De hoogtijdagen van de modernen in de hervormde kerk vielen ongeveer sa
men met die van de liberalen in de Nederlandse politiek. Dat was geen toeval: 
het modernisme was niet alleen nauw verwant aan het liberalisme, het was ook 
een respons op de verandering die de omwenteling van 1848 had gebracht — 
en nog beloofde te zullen brengen — voor de maatschappelijke positie van de 
hervormde kerk en haar predikanten. Een halve eeuw na de eerste, 'Bataafse' 
poging in die richting zou er opnieuw ernst worden gemaakt met het scheiden 
van kerk en staat. 

De nieuwe grondwet, die in het najaar 1848 van kracht werd, kende aan alle 
kerkgenootschappen de vrijheid toe om naar eigen goeddunken — zonder in
menging van de overheid — kerkordelijke bepalingen op te stellen of te wijzi
gen.103 Zo kon de hervormde synode nu op eigen kracht het Algemeen Regle
ment herzien: op 1 mei 1852 kreeg de hervormde kerk een nieuwe, min of meer 
'democratische' inrichting (waarover later meer). Ook andere kerkgenoot
schappen kregen nu echter de vrijheid om zich te organiseren. Eind 1851 be
richtte paus Pius ix de regering dat hij streefde naar herstel van de bisschoppe
lijke hiërarchie in Nederland. Dankzij de medewerking van de regering — het 
eerste kabinet-Thorbecke — was dit anderhalfjaar later al een feit. Drie eeu
wen na het begin van de Opstand zouden er weer bisschoppen heersen 'in de 
beroemde gewesten van Holland en Brabant/.104 De breve waarin de kerkvorst 
dit aankondigde, wekte grote ergernis onder protestanten, vooral door de toon 
waarop hij van leer trok tegen de 'ketterij' van het calvinisme en juichte over de 
aanwas van katholieken. In een herderlijk schrijven over deze kwestie erkende 
de Algemeene Synodale Commissie — overeenkomstig het regeringsstand-
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punt — de rechtmatigheid van het katholieke kerkherstel. Maar protestantse 
commentatoren schreeuwden moord en brand, waarschuwden voor de terug
keer van censuur, inquisitie, brandstapels en gewetensdwang. 'Het was alsof 
pas in 1853 de ware gevolgen van 1848 duidelijk werden,' merkt Kossmann op, 
'alsof men toen pas inzag dat de grondwetswijziging inderdaad een diep in
grijpende operatie was geweest die brak met de ondanks de Franse Revolutie 
gehandhaafde overleveringen'.105 In korte tijd verschenen tweehonderd 
pamfletten en voor protestpetities werden — op initiatief van de Utrechtse 
predikant CG. Montijn106—200.000 handtekeningen opgehaald. 

Het dramatisch hoogtepunt van deze 'Aprilbeweging" kwam halverwege de 
maand, toen de koning een bezoek bracht aan Amsterdam. De plaatselijke her
vormde kerkenraad greep die gelegenheid aan om hem 50.000 handtekenin
gen te overhandigen. Het woord werd gevoerd door Bernard ter Haar, die in
middels in de hoofdstad 'stond'. Om duidelijk te maken dat hij niet slechts als 
predikant het woord voerde, had Ter Haar zich gehuld in het gala-uniform van 
het Koninklijk Instituut, dat toen overigens al twee jaar was opgeheven.107Ter
wijl Thorbecke zich volstrekt afzijdig had gehouden van het kerkelijk gekra
keel — wat voor onverschilligheid werd aangezien — gaf de koning een be
dekte blijk van sympathie. Dat betekende het einde van het eerste liberale 
kabinet; Thorbecke zag zich gedwongen af te treden.108 

De oude verhouding tussen kerk en staat keerde echter niet weer: nog geen 
drie maanden later presenteerde de nieuwe regering een ontwerp-Wet op de 
kerkgenootschappen.109 Deze wet bepaalde onder meer dat de 'bedienaren 
van den godsdienst' zich voortaan alleen in de beslotenheid van het kerkge
bouw mochten vertonen in ambts- of liturgisch gewaad. Voor protestanten 
was dit enerzijds een geruststelling: het verhinderde katholieke geestelijken 
zich breed te maken op straat. Maar anderzijds stelde het predikanten voor 
een probleem. Het traditionele predikantskostuum, bestaande uit mantel en 
bef— inmiddels niet meer dan 'een smal snippertje laken op den rug en een 
klein lapje neteldoek van voren'110 — een kniebroek, schoenen met zilveren 
gespen plus een driekante steek, zou alleen nog op de kansel gedragen mogen 
worden. Weinigen lijken dit verbod te hebben betreurd: sinds het begin van 
de eeuw was er meer dan eens op aangedrongen om deze achterlijke uitmon-
stering te vervangen door een hedendaags maar deftig kostuum.111 Veel pre
dikanten verschenen alleen op de kansel in mantel en bef; in sommige ge
meenten preekten ze zelfs in burger.112 Een van de redenen voor hun 
verachting van mantel, bef en driekante steek was de sociale daling die dit 
kostuum had geleden: afgescheiden predikanten en zelfs 'aansprekers' maak
ten er nu goede sier mee.113 

Vandaar dat de hervormde synode in 1854 predikanten aanbeval om voort
aan te preken in een zwartfluwelen toga met baret en witte bef. Elf jaar eerder 
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was dit gewaad ingevoerd door de luthersen, tien jaar tevoren door de remon
stranten en in de waalse gemeenten was de 'robe de Calvin' al sinds jaar en dag 
in gebruik. De keuze voor dit gewaad lag dus voor de hand. Toch mag ze ont
hullend heten. De toga — het ambtsgewaad van hoogleraren, rechters an ad
vocaten — was immers niet alleen een deftig, maar ook een uitgesproken ge
leerd tenue. Het wees op iets wat hervormde predikanten gemeen hadden 
met hun remonstrantse, lutherse en doperse collega's, maar dat hen in gunsti
ge zin onderscheidde van rooms-katholieke en afgescheiden mededingers: 
wetenschappelijke vorming.114 Nu de vroegere overheidssteun en -bescher
ming voor de hervormde kerk dreigden weg te vallen leek dit de vaste grond 
om op te bouwen. Door meer ernst te maken met wetenschappelijk onder
zoek zouden predikanten een andere draai kunnen geven aan hun beroep, het 
voorzien van een nieuwe legitimatie. Dit streven is niet alleen aanwijsbaar bij 
de modernen maar ook bij hen die de traditionele leer juist in bescherming 
wilden nemen. Al in 1845 hadden J.I. Doedes en J.J. van Oosterzee — grond
leggers van de Utrechtse, 'apologetische' school — de eerste aflevering gepu
bliceerd van hun Jaarboeken voorWetenschappelijkeTheologie. De titel van dit tijd
schrift is veelzeggend: kennelijk sprak het niet meer vanzelf dat theologie een 
wetenschap was. 

ACADEMISCHE MANIEREN 

Streven naar verwetenschappelijking van de theologie kan verklaren waarom 
zich in het derde kwart van de negentiende eeuw een plotselinge stijging 
voordeed van het aantal theologische promoties. Deze toename is des te op
merkelijker daar het aantal 'promoties in de pastorie' sterk daalde: op de groei 
gedurende de jaren dertig en veertig (van een op de tien tot een op de vier) volg
de nu een plotselinge terugval. Terwijl het totaal aantal godgeleerde promo
ties in die jaren tot recordhoogte steeg (het verdubbelde haast ten opzichte van 
de jaren veertig), daalde het aantal weleerwaarde promovendi tot net iets boven 
nul. Van de 59 doctors uit deze jaren wier levensloop mij bekend is, waren 
slechts twee al voor hun promotie predikant (zie tabel 6.b). Beiden promoveer
den in Groningen; te Leiden en Utrecht werd in de jaren vijftig geen enkele 
predikant tot doctor bevorderd.115 Promoveren in de pastorie raakte in de jaren 
vijftig kennelijk even snel uit de mode als het twee decennia eerder in zwang 
was geraakt. Die plotselinge omslag kan hebben samengehangen met de con
junctuur van het aantal vacante predikantsplaatsen: wellicht konden theolo-
ganten het zich nu beter veroorloven om eerst te promoveren en pas dan naar 
een predikantsplaats om te zien. Minstens zo aannemelijk is echter dat de oor
zaak van deze ontwikkeling in de academie lag. De hoogleraren in de theologie 
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Abraham Kuyperbij zijn promotie in Leiden, op 20 september 1862. 

lijken in de jaren vijftig een nieuwbeleid ter zake van promoties te hebben be
proefd. Een sterke aanwijzing daarvoor is aanwijsbaar in een heel triviaal as
pect van de verdedigde dissertaties, hun omvang. 

Van 1815 tot 1850 waren de Leidse, Utrechtse en Groningse theologische 
proefschriften vrijwel even dik gebleven: tegen de 150 bladzijden. De besten
digheid van en de geringe spreiding rond dit gemiddelde suggereren dat er 
(formeel of niet) een minimum en een maximum van kracht waren, waar het 
gros van de promovendi zich aan hield. Afwijkingen naar boven of beneden 
waren er natuurlijk wel: in 1829 werd de Hongaarse theoloog J. Ferenczy met 
een proefschrift van 47 bladzij den doctor in Utrecht, waar L. G. Pareau driejaar 
tevoren een acht keer zo dikke studie had verdedigd. De dunste theologische 
dissertatie van de negentiende eeuw telde 41 pagina's; ze werd in 1843 te Leiden 
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verdedigd door Johannes van Vloten.116 Proefschriften van minder dan hon
derd of meer dan tweehonderd bladzijden waren tot 1850 uitzonderingen; het 
gros bleef dicht in de buurt van het gemiddelde van 150 pagina's. 

In de tweede helft van de negentiende eeuw kwam er echter beweging in 
deze standaard: de theologische dissertaties die in de jaren vijftig werden ver
dedigd, waren gemiddeld zo'n 25 pagina's (dat is een vijfde) dunner. Deze ver
magering komt nog duidelijker aan het licht na het indelen van de proefschrif
ten in vier maten. Dan blijkt dat de toename van het totaal aantal promoties 
(een verdubbeling ten opzichte van de jaren veertig) vooral te danken was aan 
de kleine maatjes: het aantal proefschriften van minder dan honderd pagina's 
verviervoudigde. Het aantal extra large dissertaties daarentegen, van tweehon
derd of meer pagina's, lag in deze jaren juist lager dan in de voorgaande decen
nia (zie tabel 6.c). 

Deze verschuiving kan natuurlijk een gevolg zijn van veranderingen in 
druktechniek of esthetiek, waardoor er meer woorden op een bladzijde pasten. 
Aannemelijker is echter dat de theologen die in de jaren vijftig promoveerden 
daadwerkelijk korter van stof waren. Evenals de afname van het aantal promo
ties in de pastorie duidt ook deze ontwikkeling erop dat er andere eisen aan 
theologische proefschriften werden gesteld dan vroeger. Dit zou tevens verkla
ren waarom er in dit decennium plotseling zoveel meer theologen promoveer
den. De explosieve groei van het aantal promoties in de jaren vijftig lijkt, alles 
wel beschouwd, een resultaat van hooggeleerd beleid. Ze vloeide niet alleen 
voort uit een onbestemde 'zin in wetenschap' maar ook uit de bereidheid of 
zelfs het streven van de faculteiten der godgeleerdheid om meer theologen toe 
te laten tot het doctoraat. Dat de hoogleraren zo'n verruiming wilden, en daar 
zelfs een verlaging van de eisen voor over hadden, is heel opmerkelijk. Door 
kwistiger dan voorheen doctorsgraden uit te delen riskeerden ze immers het 
gevaar van 'titelinflatie' die op den duur ook zou leiden tot devaluatie van hun 
eigen 'symbolisch kapitaal'. Waarom waren ze daartoe bereid? 

Het ligt voor de hand om het antwoord op die vraag te zoeken in de positie 
van de hoogleraren zelf. Zoals ik in hoofdstuk 3 beschreven heb, had de her
vormde synode in de jaren veertig getracht om hen aan haar gezag te onder
werpen. Dit was haar niet gelukt: de synode had uiteindelijk besloten om de 
bestaande verhouding tussen kerk en hogeschool te handhaven, hangende de 
in 1848 ingezette grondwetsherziening. Hoewel de academische vrijheid 
voorlopig dus gehandhaafd bleef, was de liberale omwenteling niet onver
deeld gunstig voor de faculteiten der godgeleerdheid. Evenals een halve eeuw 
tevoren gingen er namelijk stemmen op om — indachtig de scheiding van 
kerk en staat — deze onderwijsinstellingen op te heffen. Opzoomer stelde 
voor om de hervormde predikantsopleiding onder te brengen in een door de 
kerk bestuurd seminarie. De overige leden van de Staatscommissie tot herzie-
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ning van het hooger onderwijs stemden daar niet mee in maar duidelijk was 
dat de positie van godgeleerd aan de academie niet langer zeker was (zie 
hoofdstuk 8). 

Op deze dreiging lijken de theologische faculteiten te hebben gereageerd. 
Door meer doctores theologiae op de wereld te zetten, konden ze duidelijk maken 
dat ze niet slechts dienden 'tot vorming van kweekelingen voor den hervorm
den godsdienst' maar ook geheel los van de kerk bestaansrecht hadden, als in
stelling voor wetenschappelijk onderwijs én onderzoek. Theologanten die 
hun opleiding afsloten met het schrijven en verdedigen van een dissertatie 
maakten het aannemelijk dat godgeleerdheid een academische discipline was 
als alle andere. Zij echter die als predikant tot doctor promoveerden, vestigden 
juist de aandacht op de verwevenheid van kerk en academie. Dit kan verklaren 
waarom het aantal 'promoties in de pastorie' in de jaren vijftig (en zestig) plot
seling daalde: deze praktijk strookte niet met het streven om theologie voor te 
stellen als een academische discipline. Wie promoveren wilde, werd nu geacht 
dit voor zijn bevestiging als predikant te doen. Vaak volgde de kerkelijke 
plechtigheid kort op de academische. De Leidse moderne theoloog J.C. Zaal
berg bijvoorbeeld, verdedigde zijn proefschrift—een onderzoek naar de echt
heid van de eerste Petrusbrief—-op een maandag in 1851, trouwde op dinsdag 
en deed de zondag daarop intrede in zijn eerste gemeente.117 

De verhoogde wetenschappelijke bedrijvigheid van de theologische facul
teiten beklijfde in het volgende decennium: in de jaren zestig promoveerden 
vrijwel evenveel godgeleerden. De in de jaren vijftig geïntroduceerde mores 
hielden echter geen stand: dunne dissertaties raakten uit en 'promoties in de 
pastorie' kwamen j uist weer in de mode. De gemiddelde omvang van theologi
sche dissertaties steeg tot 167 bladzij den; aanmerkelijk meer dan hetgeen vóór 
1850 gebruikelijk was. In de daaropvolgende decennia bleven ze uitdijen, tot 
gemiddeld 210 pagina's in de jaren negentig. Ruim een derde van de proef
schriften die in dit decennium werden verdedigd, telde meer dan twee
honderd pagina's;118 bijna een op de zes (negen stuks) was zelfs meer dan drie
honderd bladzijden dik. De eerste theologen die aan de Vrije Universiteit 
promoveerden, zijn hierbij niet eens meegeteld. Zij, de eerstelingen van de 
gereformeerde academie, hadden alle vijf meer dan driehonderd pagina's vol
geschreven. De allereerste vu-doctor in de theologie, H.H. Kuyper (een zoon 
van Abraham), verdedigde zelfs een proefschrift van meer dan zeshonderd 
bladzijden. En volgens het titelblad was dat nog maar deel één.119 

Aan het schrijven van zo'n pil kwamen slechts enkelen toe: het aantal pro
moties zakte in de jaren tachtig terug naar een op de tien proponenten, het peil 
van de jaren veertig. Het aandeel van 'promoties in de pastorie' bedroeg in de ja
ren zeventig weer een kwart (eveneens het peil van de jaren veertig), in de jaren 
tachtig en negentig zelfs een derde.120 De in de jaren vijftig gegeven aanzet tot 
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een nieuwe promotiecultuur had dus geen blijvende verandering gebracht. 
Net als voorheen was de bevordering tot doctor in de theologie een plechtig
heid die slechts voor enkelen was weggelegd en die hoogstens zijdelings ver
band hield met de afsluiting van de studie of de toetreding tot de beroepsgroep. 

DESKUNDIGEN EN LEKEN 

In één opzicht voltrok zich in de jaren vijftig een definitieve verandering: van
af 1862 werd het gebruikelijk dat theologische proefschriften in het Neder
lands werden gesteld, in plaats van in het Latijn.121 In 1855 had de regering be
sloten dat de curatoren der universiteiten zelf mochten beslissen over het al 
dan niet gebruiken van het Nederlands. In werkelijkheid was het Latijn toen al 
vrijwel verdwenen; het werd alleen nog bij uitzonderlijke gelegenheden ge
bruikt. In de medische faculteit te Leiden werd rond 1855 geen enkel college 
meer in het Latij n gegeven; in de j uridische faculteit was alleen Romeins Recht 
romeins gebleven en in de theologische faculteit alleen de 'bijbelse uitlegkun-
de'.122 Dit laatste vak bleef men zo lang in het Latij n doceren omdat het tot 1863 
ook in die taal werd geëxamineerd — niet door de hoogleraren in de theologie 
maar door de provinciale kerkbesturen.123 

De eerste twee Nederlandstalige theologische dissertaties — met stellingen 
in het Latijn — werden in 1858 in Leiden verdedigd. Naast een andere taal ga
ven ze ook een verandering van thema te zien. In de eerste helft van de negen
tiende eeuw hadden de meeste theologische dissertaties betrekking op een on
derwerp uit de exegese van het Nieuwe Testament of uit de patristiek, de 
vroege kerkgeschiedenis. Deze dissertaties daarentegen handelden over on
derwerpen uit de vaderlandse kerkgeschiedenis: H. Roodhuyzen Jr. beschreef 
Het leven van Guilhem Gnapheus, een der eerste hervormers in Nederland en J. Wiarda 
dat van Huibert Duifliuis, de prediker van St. Jacob. Ook in Utrecht en Groningen 
bewogen de eerste Nederlandstalige theologische dissertaties, die vier jaar la
ter werden verdedigd, zich op dit terrein: A.W. Bronsveld analyseerde Oorzaken 
der verbreiding van het rationalisme in ons land, sinds de laatste jaren der vorige eeuw 
(Utrecht 1862) en P.J.B.K. Simon van der Aa schreef een biografie van Adelbold, 
bisschop van Utrecht (Groningen 1862). Waar in de eerste helft van de negentien
de eeuw slechts enkele theologen waren gepromoveerd op een onderwerp uit 
de vaderlandse kerkgeschiedenis — ik tel er hooguit vier — koos in de jaren 
vijftig een op de zes, in de jaren zestig een op de vier en in de jaren negentig 
zelfs een op de drie promovendi voor dit vak.124 De eerste theologische disser
taties die aan de Vrije Universiteit werden verdedigd, hadden zelfs alle vijf be
trekking op de geschiedenis der Nederlandse kerk. 

Dat dissertaties in dit vakgebied in het Nederlands werden gesteld lag voor 
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de hand: de meeste bronnen spraken immers die taal. Een bijkomend voordeel 
van Nederlandstalige proefschriften was echter dat de jonge doctores theologiae 
daarmee een veel groter publiek konden bereiken dan de kring van hoog- en 
zeergeleerde vakgenoten. Bewezen is het niet — analyse van oplage- en ver
koopcijfers zal het moeten uitwijzen — maar onwaarschijnlijk evenmin dat er 
in de tweede helft van de negentiende eeuw onder 'leken' een verhoogde be
langstelling leefde voor 'wetenschappelijke theologie'. Volgens Busken Huet 
was dit zeker het geval. In zijn Brieven overdeBijbel was het niet een predikant 
die de nieuwe visie op de Heilige Schrift uiteenzette, maar een makelaar in ef
fecten, die uit liefhebberij theologische boeken las. De aldus vergaarde kennis 
deelde hij met zijn zusje. Zij, de ideale lezer, had hem uitdrukkelijk om voor
lichting gevraagd: 

Ziet ge, Reinout, juist om dat geloof heb ik den laatsten tijd veel geleden en veel verdriet 

gehad. Geen heftig verdriet, zooals er iemand sterft of iets wordt weggenomen waarvan 

men buitengewoon veel hield, maar een soort van mistroostig verdriet, een toenemend 

gebrek aan levenslust, een inwendige dorheid en somberheid, zooals wanneer de zon 

niet door wil breken en alle dingen er saai en half-betrokken uitzien. De reden is dat ik 

wel geloof heb, maar geen vast geloof, en zelf niet weet wat ik geloof en wat niet.1" 

Er is alle reden om deze voorstelling te wantrouwen — Huet legitimeerde 
hiermee immers dat hij uit de school klapte — maar geheel uit de lucht gegre
pen is ze misschien niet. 'Wetenschappelijke theologie' kwam mogelijkerwijs 
niet alleen tegemoet aan de behoeften van predikanten of hoogleraren maar 
ook aan die van gemeenteleden. Burgers, vooral hogere burgers, wier rechten 
constitutioneel waren verzekerd, lieten zich niet meer met een catechismus-
antwoord tevreden stellen. Dat blijkt duidelijk uit allerlei andere getuigenis
sen van die jaren. De Amsterdamse koopmanszoon Jan Boissevain (1836-1868) 
schreef in zijn dagboek uitgebreid over zijn religieuze twijfels. Op een zondag 
in 1853 noteerde hij, zestien jaar oud: 

(...] hoe ik ook lees en hoor preeken, het is my onmogelyk, wezentlyk onmogelyk om zoo 

vast te gelooven, zoo hoopvol te vertrouwen als 'ces messieurs' het u voorspiegelen. Ook 

heb ik nog nimmer gelezen of gehoord eene vaste weg, eene maxime die niet al te alge

meen en te vaag was, om tot het geloof te geraken. Bidden en onderzoeken zyn altyd de 

hoofdzaken waarover zy het hebben, doch ik heb nog van geene dezer beiden probatum 

kunnen getuigen. Daar was nu b.v. Do[minee] Gr[and]p[ierre] l[aatst]l(eden] week die 

sprak maar continued van Saisis la vie éternelle ['Grijp het eeuwige leven', I Timotheüs 

6:12], saisis, saisis dan stommeling, & altoos aan dat beeld blijvende hangen zeide hy geen 

enkel woord wat of hy eigenlyk in het gewoone dagelyksche leven met 'Saisis la vie éter

nelle' bedoelde. Nooit vindt myn hart rust of vrede by preek of onderzoek.126 
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Vragen, behoeften en twijfels als deze waren natuurlijk niet nieuw, maar ze 
werden nu wel vrijer geuit dan vroeger. De Moderne Theologie speelde daarop 
in. De opkomst van deze nieuwe richting hield niet slechts verband met de ver
anderde positie van predikanten of van hoogleraren in de godgeleerdheid 
maar ook met die van gemeenteleden. Zoals de opkomst van de Groninger 
godgeleerdheid nauw had samengehangen met de nieuwe verhouding waarin 
predikanten zich tot het (kerk)volk geplaatst zagen, zo hield de Moderne 
Theologie verband met de opkomst van maatschappelijke middengroepen, 
die meer op voet van gelijkheid benaderd wilden en konden worden. Slaagden 
predikanten erin zo'n nieuwe, egalitaire benadering te ontwikkelen? De Alge-
meene Synodale Commissie meende van wel. In haar jaarverslag over 1862 stel
de ze vast dat predikanten meer wetenschappelijke zin aan de dag legden en 
dat de betrokkenheid van gemeenteleden bij theologische en kerkelijke aange
legenheden groter was dan ooit tevoren: 

[...] de godgeleerde wetenschap is thans geene magt meer, die vreemd is aan het volk [...] 

De Bijbel wordt door hen, die hem niet of weinig ter hand namen, meer gelezen en on

derzocht. Tijdschriften en dagbladen van eenige beteekenis wijden hunne aandacht aan 

godgeleerde rigtingen en godsdienstige bewegingen. Godsdienstige geschriften, voor

al van practischen aard, of die over de gewigtigste tijdvragen handelen, worden [...] door 

velen gezocht en besproken.127 

Deze tevreden constatering kan worden opgevat als blijk van lichtzinnigheid 
of van liberale zelfgenoegzaamheid, maar er schuilt wellicht een kern van 
waarheid in. Terwijl predikanten er steeds minder in slaagden om als een eens
gezinde 'stand' naar buiten te treden, zagen ze anderzijds kans om op een nieu
we wijze in contact te komen met hun gehoor: minder als dragers van een ambt 
of als leden van een 'geestelijke', 'geleerde' dan wel 'algemeen-beschaafde' stand 
en meer als vertegenwoordigers van een wetenschappelijk vak, van een tak van 
wetenschap. Waar de Groningers bij hun natievormende beschavingsarbeid wa
ren uitgegaan van een paternalistische verhouding tussen 'elite' en 'volk', gin
gen de modernen uit van een min of meer egalitaire verhouding tussen 'des
kundigen' en 'leken'. Dat predikanten meer van godsdienst wisten dan 
gemeenteleden stond ook nu buiten kijf maar dit kennisverschil werd niet 
meer vereenzelvigd met verschil in beschaving: ze hadden er nu eenmaal voor 
doorgeleerd. 
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BESLUIT 

De opmerkelijke (maar door zowel kerk- als universiteitshistorici onopge
merkt gebleven) toename van het aantal theologische promoties in de negen
tiende eeuw illustreert de ontwikkeling die ik in de voorgaande hoofdstukken 
heb beschreven: theologen raakten geïntegreerd in de studentenwereld en 
kregen daarmee toegang tot de culturele elite. Deze ontwikkeling hing nauw 
samen met een verschuiving in de rekrutering: aanvankelijk waren het groten
deels jongens van gegoeden huize die hun studie in de theologie 'royaal' afslo
ten. Ook minder kapitaalkrachtige studenten kregen echter een kans, dankzij 
de instelling van de universitaire prijsvraag. Vooral in de eerste decennia na het 
Organiek Besluit spoorde zo'n prijsvraag velen aan tot het schrijven van een 
dissertatie. Een deel van de verklaring moet echter buiten de academie worden 
gezocht, gezien de vele promoties in de pastorie. Tijdgenoten lijken zich daar
over niet te hebben verbaasd: wetenschap gold tot halverwege de eeuw nog als 
iets dat verwant was aan kanselwerk en andere vormen van letterkunde. 

Rond het midden van de eeuw werd het vanzelfsprekende verband tussen 
wetenschap en predikambt echter verbroken. De 'uiterlijke welsprekendheid', 
het standsideaal dat wetenschappers, kunstenaars, dichters, staatslieden en 
kanselredenaars verenigd had, had definitief afgedaan (zie hoofdstuk 5). Dat 
niettemin j uist in deze jaren het aantal theologische promoties verder toenam, 
kan beschouwd worden als respons op deze verwijdering. Theologen lijken 
zichzelf te hebben willen bewijzen als mannen van wetenschap. Niet alleen 
hun plaats in de universiteit, maar ook die in de Nederlandse samenleving 
stond onder druk. De overheid had zich immers verder gedistantieerd van de 
hervormde kerk, en haar predikanten ondervonden concurrentie van andere 
'herders' en 'leraars'. Rooms-katholieke bisschoppen roofden weliswaar wei
nig 'schapen' van de hervormde predikanten, maar ze staken hen naar de 
kroon als 'geestelijk leiders' van de natie. Door ernst te maken met weten
schappelijk onderzoek konden predikanten zich verdedigen tegen deze mede
dinging. De Moderne Theologie is duidelijk een product van dit streven naar 
verwetenschappelijking. Haar opkomst is kenmerkend voor een periode waar
in predikanten de steun van de staat begonnen te verliezen, ze moeite moesten 
doen om hun plaats aan de universiteit te behouden en geconfronteerd werden 
met zelfbewuste gemeenteleden, die zo langzamerhand met recht 'cliënten' 
genoemd konden worden. 

Waar predikanten vroeger als semi-academici hadden bekendgestaan was het 
tegen het eind van de negentiende eeuw gebruikelijk om hen — doctors of niet 
— aan te schrijven als 'WelEerwaarde zeergeleerde heer'.128 Promoveren was 
ook toen al niet de gebruikelijke wijze om de theologische studie af te sluiten. 
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Het doctoraat in de godgeleerdheid bleef voorbehouden aan een kleine, 'zeer
geleerde' minderheid van theologen die bereid en in staat was om een lijvige 
studie te schrijven. Deze wetenschappelijke voorhoede nam spoedig allerlei 
vooraanstaande posities in de beroepsgroep in. Een gepromoveerde theoloog 
stond een treetje hoger dan een gewone 'leraar', zo suggereert een rond 1862 
opgetekende classificatie van rangen en standen: 

[...] 'n stelsel dat eruitzag als 'n piramide, waar God met engelen, geesten en verder toe

behoren bovenop stond, terwijl de oesters, poliepen en mosselen op de basis rondkropen, 

of stillagen naar verkiezing. Ter halver hoogte stonden de koningen, schoolopzieners, 

burgemeesters, wethouderen en dominees-doctoren in de h. godgeleerdheid. Daaronder, pro

fessoren, en kooplieden, die niets zelf maken. Vervolgens, doctoren in wereldse dingen 

— mits rweepaardig—advocaten en ongedokterde dominees, kolonels van de burgerwacht, 

de rector van de Latijnse school, enzovoort. Wijsgeren — maar ze moesten een stelsel 

hebben — dokters met één paard, en dichters kwamen later.129 

Te oordelen naar dit kort begrip van de kosmos, het levenswerk van de legen
darische Meester Pennewip, maakte het doctoraat in de theologie sociaal ver
schil. Dat wist ook meester J. J. Cremer: in een van zijn korte verhalen vertelt hij 
over een domineesvrouw die door de dorpsburgemeester niet 'mevrouw', maar 
'juffrouw Stap' genoemd werd, 'want haar echtgenoot, de predikant van het 
dorp, was niet gedoctoreerd'.130 Niet alleen in de verbeelding van Cremer, Pen
newip of Multatuli maar ook in werkelijkheid legde een graad gewicht in de 
schaal: het theologisch doctoraat gaf toegang tot topposities in het predikan
tencorps. 

Onder de 41 predikanten die in de jaren 1800-1824 werden bevestigd in een 
van de drie grootste hervormde gemeenten (Amsterdam, Den Haag of Rotter
dam) bevonden zich slechts twee doctores (dat is 5 %). Van hen die hier in het 
tweede kwart van de eeuw hun entree maakten, was echter ruim een derde ge
promoveerd. In het derde kwart gold dat al bijna voor de helft. Maar van dege
nen die in het laatste kwart van de eeuw bevestigd werden, droeg slechts een 
vierde de doctorstitel. In Leiden, Utrecht en Groningen (de drie academieste
den) was sprake van een eenduidiger ontwikkeling: in het eerste kwart van de 
negentiende eeuw was minder dan een tiende, in het tweede kwart van die 
eeuw bijna een vierde en in het derde en vierde kwart ruim een vierde van de 
toen benoemde predikanten gepromoveerd. Het behoeft geen betoog dat in 
het totale predikantencorps dit aandeel veel kleiner was (zie tabel 6.6). 

Ook in het kerkbestuur maakten de zeergeleerden zich breed. In de eerste 
decennia van haar bestaan droegen telkens een à twee op de tien nieuwkomers 
in de hervormde synode — exclusief de vaste leden en de hoogleraren — een 
academische titel. In de jaren vijftig daarentegen waren vier van de tien nieuwe 
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leden gepromoveerd.131 De verjongingskuur die de synode in deze jaren on
derging (zie hoofdstuk 1) behelsde dus een zekere 'academisering' van het 
kerkbestuur. Deze stijging kan slechts ten dele worden verklaard uit het grote
re aanbod van doctors in de theologie. Daarvoor voltrok ze zich in de eerste 
plaats te plotseling. In de tweede plaats waren de gegradueerden waar het hier 
om gaat zeker niet alleen doctores thcologiac. Het nieuwe Algemeen Reglement, 
dat in 1852 van kracht was geworden, had 'leken' een grotere rol toegekend in 
de regering der kerk: in de synode, de klassikale en de provinciale kerkbestu
ren was het aantal ouderlingen fors uitgebreid. Hoewel ze meestal geen god
geleerden waren, konden ook zij bogen op een zekere deskundigheid: niet 
minder dan twee derde van de ouderlingen die in de jaren vijftig debuteerden 
als synodelid was meester in de rechten. Hoewel predikanten veruit in de 
meerderheid bleven, moesten ze zich dus — meer dan vroeger — meten met 
bestuurskundigen van professie. Vandaar wellicht dat ook in hun gelederen 
het aandeel van de gepromoveerden steeg: van een op de tien nieuwelingen in 
de jaren veertig, naar twee op de tien in de jaren vijftig en zestig en zelfs drie op 
de tien in de jaren zeventig en tachtig. Het aandeel van de juristen in de ouder
lingen was toen alweer gedaald, tot onder het oude niveau (zie tabel 6.d). 

Deze opmars van de gegradueerden deed zich ook voor op lagere echelons 
van het hervormd kerkelijk bedrijf: de Provinciale Colleges van Toezicht be
stonden van de jaren zestig tot en met de jaren tachtig voor ongeveer de helft 
uit meesters in de rechten. Die sterke vertegenwoordiging was te begrijpen: als 
'bestuurskundigen' waren juristen geknipt voor de taak van deze colleges, het 
controleren van het beheer van kerkelijke middelen en bezittingen door de 
kerkvoogdijen.132 In de Provinciale Kerkbesturen waren rechtsgeleerden haast 
even sterk vertegenwoordigd: van alle (oud)ouderlingen die in i860,1870 en 
1875 zitting hadden in deze besturen was ongeveer de helft jurist. Deze bestu
ren, de 'Gedeputeerde Staten' van de hervormde kerk, bestonden voor twee 
derde uit predikanten, onder wie in de jaren zeventig veel meer doctors geteld 
werden dan in het voorafgaande decennium. Het aandeel van meesters in de 
rechten en doctores theologiae te zamen steeg daardoor van ongeveer een kwart in 
i860 en 1865 tot ruim twee vijfde in de jaren zeventig.133 

Deze twee peilingen — in de grootste steden en in de kerkbesturen — geven 
uiteraard geen compleet beeld van de positie of loopbaan van de jonge doctores 
theologiae in en buiten de kerk. Ze volstaan echter ten bewijze van de stelling 
dat het theologisch doctoraat in de negentiende eeuw maatschappelijke kan
sen opende. Welke toekomst een jonge theoloog zich verder wensen kon, 
wordt onderzocht in het volgende hoofdstuk. Daar zal moeten blijken of de 
opkomst van deze nieuwe bovenlaag nieuwe verhoudingen binnen de be
roepsgroep met zich meebracht. 
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