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NOTEN

Inleiding
1

Willem Bildcrdijk, 'Kerk- en schoolleraar' [fragment]. In: Dichtwerken, u, p. 82.

2

Deze uitdrukking wordt toegeschreven aan H.G. Cannegieter; zie Grünewald, Ambt [1919].

3
4
5

Groenhuis.Praftfainfen.
Van Rooden, 'Stand'; Van Lieburg, Profeten.
Zie o.a. Haig, Clergy; Hammond, Parson; Heeney, Kind; Russell, Profession.

6

Zie Van Vugt, Godsdienst, pp. 14-zi; Martin, Theory.

7
8

Van Heek, Stijging, p. 180.
Van Heek & Vercruijsse, 'Beroepsprestige-stratificatie', p. 25; zie ook Kuiper, Opklimmen, p. 49.

9
10

Sixma & Ultee, 'Beroepsprestigeschaal'; zie ook Braam & Geurts, 'Veranderingen'.
Van Heek & Vercruijsse, 'Beroepsprestige-stratificatie', p. 27V.

11

In 1958 bleek dat laatste wel het geval met pastoors maar niet met predikanten; zie In 'r Veld-Langeveld,

ïz
13
14
15

'Beroepsbeeld', pp. 76-79.
H., 'Een schets zonder titel', in: ASA 1867, p. 163.
P. 162; de enige in dit verhaal die blijk geeft van een realistische visie is een predikant in eigen persoon.
'Multatuli', WoutertjePieterse, p. 194.
In 't Veld-Langeveld, 'Beroepsbeeld', p. 75.

16
17

Engelberts, Toon, p. 308.
Kloos-Reyneke van Stuwe, Gevoelsbeschaving, p. 44.

18

Volgens 'Mevrouw Etiquette' diende men onderscheid te maken tussen ambtelijke en gezellige omgang met een predikant: 'Spreekt gij met dezen over het heil uwer ziel, brengt hij u een huisbezoek, dan
heet hij dominé; in het gewone gezelschapsleven mijnheer.' Van der Mandele, Wetboek, p. 77V.

19

Hoe 'heiliger' een predikant zich voordoet, des te meer wekt hij de verdenking dat hij thuis, 'achter de
schermen', een heel ander mens is. Bij pastoors is daarom de huishoudster vaak het kind van de rekening (Van Os, 'Bisschop'). Dat predikantsvrouwen en -kinderen een kwade roep hebben, kan men ook
verklaren uit rivaliteit: zij herinneren gemeenteleden eraan dat de dominee slechts tot op zekere hoogte beschikbaar is. Uit het slechte imago van domineeszonen spreekt bovendien ongemak met de beroepserfelijkheid. Domineesdochtets daarentegen worden vaak voorgesteld als toonbeelden van
deugdzaamheid (vgl. Bos, 'Geslacht).

20

Van de 23- tot en met 35-jarige predikanten was in 1899 72,7 % getrouwd, van de dito genees-, heel- en
verloskundigen 60,2 %, van de onderwijzers 52,0 % en van de advocaten en procureurs 36,7 %. (CBS, Beroepstelling 1899, deel 12, afl. 2, pp. 252-264; berekening DJB)

21

De Vries, Studentenleven, p. 67.

22

N.N., 'Een landelijke preek', in: ASA 1871, p. 70.

23

De Vries, Studentenleven, p. 67.

24

'Mijn verlangen', in: LSA 1830, p. 133V

25

Joh., 'De leeskamer van het Athenaeum', in: ASA 1870, p. 97.
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26
27
28
29

Brief aan J. ter Meulen Hzn., juni 1835. In: Bmmmc\,Studietijd, p.39.
D. van der Greb, 'Obscuur', ASA 1872, p. 120; Janz, Burger, pp. 355-359; Haig, Clergy, p. 314.
Konservation; zie Hope, Protestantism, p. 260V.
Groenhuis, Predikanten,p. 59.

30
31

VanLieburg, Profeten, pp. 101-103.
VanRooden, 'Positie'.

32

ZieLSA, USA en GSAvan de betreffende jaren; onder evangelische predikanten in Westfalen vertoonde
het percentage predikantszonen in de negentiende eeuw een sterke schommeling (Janz, Burger, tabel
52; vgl. tabel 1 en 3; zie ook Haig, Clergy, tabel 2.3).

33

Namelijk: 82 van de 338; zie NKH 1885, bijlage B. Waarschijnlijk lag het aandeel van domineeszonen nog
hoger: emeriti waren uitetaard minder geneigd om zich 'junior' of'zoon' te noemen.

34

Prager Lindo laat doorschemeren dat hij zo'n toevoegsel even bespottelijk vindt als de dubbele naam
die de oom van Janus zich aanmeet nadat hem, een arme klarinettist, een fortuin in de schoot is gevallen: 'Monsieur Snor (heel klein) de la Hoek (heel groot)'. Zie 'Smits'JanusSnor.

35

Bijvoorbeeld W.C. Knottenbelt (zie NNBW rv 848) en J.M. Assink Calkoen (BLGNP, II, p. 38); vgl. Janz, Bürger, pp. 96-100.

36

Vgl. Pénisson, 'fils'; Encrevé, 'fils'. Wie in vaders voetspoor treedt, wekt echter twijfel aan de authenticiteit van zijn roeping. Religieuze leiders worden niet geboren (zoals Hofni en Pinehas) maar geroepen
(zoals Samuel).

37

CBS, Statistiek van het Hooger Onderwijs, 1936/37; geciteerd in Van Heek, Stijging, tabel 1. Onder studenten
wier vader een juridisch beroep uitoefende, bedroeg de 'studie-erfelijkheid' 43 X.
Vgl.Bos/Geslachf.
Weber, Klassen, p. 108,122.

38
39
40

In Duitsland droeg deze 'pastorieeul tuur' een heel uitgesproken karakter; de belangstelling van Duitse
historici en (andere) sociaal-wetenschappers gaat daarom niet zozeer uit naar het betoep van predikanten als wel naat hun huisgezin. Zie o.a. Baur, Pfarrhaus; Greiffenhagen, Pfarrhaus. In een recent VTOrrerbuch derReligionssoziologie(zie Dunde) is wel een artikel gewijd aan het'Pfarrhaus' maar geen aan de 'Pfarrer'.

41

Zie Seeker, Ministers, pp. 143-170; Van den Berg, Toegang, pp. 98-103,141-159. Krachtens art. 91 lid 1 van de
Grondwet konden tot 1887 'geestelijken noch bedienaren van de godsdienst/ verkozen worden tot lid
van de Staten-Generaal; de Gemeentewet bevatte zelfs tot 1931 een soortgelijke bepaling. Zie Diepenhorst, Verhouding, p. 85.

42

Zie o.a. Van Loon, Reglement, De Groot, 'Reglement'.

43

Vgl. de kritiek van N. Elias op sociologische 'toestandsreductie' (Elias, Sociologie, pp. 124-135; zie ook
Goudsblom, Balans, p. luv).
Elias noemt dit het verschil tussen 'ontwikkeling als handelingsbegrip' en 'ontwikkeling als functiebegrip'; zie Sociologie, pp. 162-165.
Vgl. Goudsblom, Balans, p. 113.
Mok, Beroepen, p. 71V.

44
45
46
47

Zie respectievelijk Freidson [Professie, Professions, 'Professionalization' en Doctoring) en Van der Krogt,
Professionalisering.

48
49
50

Zie respectievelijk Johnson, Professions; De Swaan,'Inleiding'; Haug,'Deprofessionalization'.
Durkheim, Ethics, pp. 1-41; zie ook 'Remarques', het voorwoord bij de tweede editie van zijn Division.
Zie Weber, 'Beruf zur Politik'; zie ook'Beruf zur Wissenschaft'.

51

Dat oerberoep had daarmee zijn functie niet verloren, maar zich ontwikkeld tot een klasse van vrijgestelden: 'Not called upon to work for substinence, its members are able to devote time and energy to the
intellectual labout and discipline which are required for professional occupations as distinguished from
otheroccupations'(Spencer, Principles, vol. m, p. 184; curs. DJB).

52
53

In A Dictionary of the Social Sciences (1964) staat het lemma 'professions' (door N.Elias) tussen 'profane' en
'profit".
Duman, 'Cteation'; Haber, Quest.

54

Carr-Saunders & Wilson [Professions, p. 3) lieten de clergy buiten beschouwing: al haar vroegere functies
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55
56
57

voor het alledaagse leven zouden zijn overgenomen door andere professies.
Carr-Saunders & Wilson, Professions, p. 497.
Cap\ow,Sociology.
Wilensky, 'Professionalizarion'.

58

Een bekende regenstander van dit streven was Everett Hughes; uir eigen ervaring wisr hij dat '(m]any
learned societies show strain between the intellectuals and the professionalizers' (Hughes, 'Professions'; vgl. Heilbron, 'Professionalisarion'; Jonker, 'Professionalisering'; Koenis, Marge).

59
60
61

Parsons, 'Professions', p. 545,536; vgl. 'Professions and Social Strucrure'; zie ook 'Illness'.
Parsons,'Considerations'.
Parsons 'Professions and Social Strucrure', p. 35V.

62
63

Parsons,'Professions and Social Structure'.
Parsons, 'Considerations', pp. 337-342.

64
65

Goode,'Community', zie 00k'Limits'.
William Shakespeare,Sonnrtxcrv.

66

Gouldner, Future, p. 37; vgl. Crisis, p. 191V.

67
68
69

Jonker, 'Professionalisering 1 , Heilbron, 'Professionalisation', Koenis, Marge.
Johnson, Professions.
Johnson, Pro/mie, p. 85.

70

'Professions'; zie ook 'Professionalization' en Doctoring.

71

Freidson, Professie, p. 78V. Later vestigde Freidson ook de aandacht op de bestuurs- en managemenrfuncties die door sommige professionals worden vervuld; zie Powers, vgl. De Swaan, 'Bestuurders'.
Johnson,Professions, p. 36.
Freidson, Professie, p. 83.

72
73
74
75

76

Zie voor een sysrematische inventarisatie van zulke strategieën: Van der Krogr, Professionalisering.
Zo concludeerde Freidson in 1983: '(...) there is no single, truly explanatory traitor characteristic — including such a recent candidate as power — that can join together all occupations called professions
beyond rhe actual fact of coming to be called professions'(Freidson, 'Theory', p. 32V).
Zie o.a. Kimball, Ideal.

77
78

De Nederlandse socioloog Mok bepleirte al in 1973 (2ie Beroepen) zo'n verruiming van het onderzoek.
Freidson, Powers, p. 33.

79

Vgl. vooreen kritiek op de overscharte rol van 'professionals': De Swaan, Zorg, pp. 243-249; ook het begrip 'protoprofessionalisering' (De Swaan, 'Inleiding') relativeerr de macht van medici.
Freidson, Powers, 1986, p. 33.
Zie met name Brouwer, Pastor.
Zie bijvoorbeeld Zola,'Arts'.
Zo ook deze uitdrukking: ontleend aan De Swaan, 'Vijand', p.36.

80
81
82
83
84

Burrage.Jarausch & Siegrist, 'Framework^ zie ook Torstendahl, 'Properties'.

85

Deze formulering is van De Swaan (Zorg, p. 12), her concept van Elias (zie bijvoorbeeld Sociologie, pp. 142148); vgl. Goudsblom, Balans, pp. xii-xvi.
Zieo.a.Rasker, Kerk.

86
87

Omstreeks 1835 waren er in Nederland 2795 kerkgebouwen, waarvan 963 katholiek en 1535 hervormd
(Van Swighem e.a., Huis, p. 57).

88

Hiermee wi] ik beslist niet suggereren dat negentiende- en twintigste-eeuwse gereformeerden mi nder
rechtstreekse erfgenamen zouden zijn van de kerk van de Republiek dan diro hervormden.

1 Predikantswerk
1

Zie Hooijer-Bruins, Domineesdochter, p. 27: 'Behalve zijn werk voor preekstoel en gemeente, zette uw vader [...] een groot werk op touw.'

2

Formulierom te bevestigen deDienaer des Goidelick Woorts [1586].

3

Fabery de Jonge e.a., Zielzorger, Scholren, Tijdsbesteding; Keizer, Tijd.
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4
5

De spreiding is echter groot: onder hervormde predikanten van 36 tot 84 uur (Keizer, Tijd, p. 55).
De Jong, 'Domineeswerk'; vgl. Van Lieburg, 'Geschiedenis'.

6

Zo concludeert Van Rooden uit een vergelijking van predikantsregisters met alba studiosorum; vgl.
zijnartikel'Stand'.
Sepp, Proeve, pp. 507-535.

7
8

In die jaren werd ook het onderwijs in de practica uitgebreid; zie het herziene Reglement op het Examen
[1851], art. 9.

9

Zie o.a. J.G. Matezoll, Over de bestemmingvan den kerklijken redenaar; Franeker 1803; J.J. Spalding, Praktikale aanmerkingen over de uitoefeningvan netwerk van eenen Evangeliedienaar, bewerkt door A. Goedkoop; Haarlem 1815; L. Hüffell, Het protestantsch leeraarsambt in deszelf s ganschen omvang, bewerkt door J. Busch Keiser;
Groningen 1835-1837; Fr. Strauss, Kerkklokstoonen, bewerkt door Antoinette Ockerse-Kleijn; Haarlem
1842; Claus Harms, Het wezen en het werk van den Evangeliedienaar; bewerkt door W. Verweij; Haarlem 1845.
Zie ook de Korte schets der academische lessen over de evangeliebediening(1840) van de Leidse hoogleraar W. A.
van Hengel, die in 1829 een homiletisch handboek had gepubliceerd, Institutio oratorissacri.

10

Dit tijdschrift werd onder wisselende titels uitgegeven in 1810,1817-1821,1824-1826. Het was een voortzetting van het Magazijn voor den Openbaren Godsdienst en deszelfs onderscheidene deden (1804-1806), door
Honders (1972) ten onrechte een liturgisch tijdschrift genoemd.

11

De reden voor de late ontwikkeling van de praktische theologie in Nederland (vgl. Muurling, Godgeleerdheid, p. 20) komt ter sprake in hoofdstuk 5.

12

Die volgorde was tekenend voor de Groninger Godgeleerden, die 'opvoeding* beschouwden als het
principe van de heilsgeschiedenis; zie hoofdstuk 3.

13

Muurling, Godgeleerdheid, p. 266; deze lof is waarschijnlijk ingeblazen door F.D. Schleiermacher.

14
15
16

N.N., 'De protestantschekerk in Nederland in 1844. Vierde artikel. De kansel', De Tijdspiegel, 1844, p. 129.
Evangelische Gezangen 92:5; tekst van A. van den Berg, naarJ.A. Cramer.
Zie N. N., Gedenkboek, p. 16.

17

Zie Van Oosterzee, Theologie, p. 359; 'De Burgemeester van Mastland', Stadspredikant, p. 66.

18

Gewoonlijk gingen Jan en zijn vader 's zondags naar de morgen- en avonddienst(van tien tot twaalf en
van vier tot zes). Met Kerstmis, Pasen en Pinksteren gingen ze op beide dagen een keer (De Booy, 'Kerkgang").
Bronsveld, Souvenirs,p.i8jv.
LH. van Eeghen, 'Boekentafel', Amstelodamum, jg 61 (1974), p. 143.

19
20
21

GAA,Kerkenraad, inv.nr. 379-731: Bepalingen voor het Ministerie der Nederduitsch-Hervormde Gemeente Amsterdam d.d. 19 juni 183/.

22

In 1813 bijvoorbeeld ter viering van de bevrijding, in 1847 uit dank voor de overvloedige oogst; in sommige streken werd jaarlijks een 'biddag' en een 'dankdag voor het gewas' gehouden (vgl. Bosma, Woorden, pp. 204-211).

23

Dat maakte aansporingen tot het bijwonen van de middagdienst ongeloofwaardig: 'Men wil het van de
gemeente, maar doet het zelf niet. Of is het zoeken van eigen eer, door veel prediken niet te gewoon voor
de gemeente te worden en zijnen toeloop te verliezen?' (Beschouwingvan den dezer dagen rondgezonden Herderlijken Brief aan de leden derNederduitsche Hervormde Gemeente te Amsterdam wegens hetflaauwe opkomen der
Geemeente-Leden op den Rustdag des Heeren; Amsterdam z.jr [circa 1850]).

24
25

HHS 1829, p. 13. Volgens het jaarverslag van 1832 was alleen in de (grote) steden sprake van afnemende
belangstelling voor de middagkerk (zie HHS 1832, p. 13).
In 1841 schreef ds O.G. Heldring (zie Leven, p. 173) een brochure over deze kwestie.

26
27
28
29
30

De Catechismus was daarop ingericht: hij telde 52 afdelingen, 'zondagen' geheten.
Van Oosterzee, Theologie, 1, p. 364V; Rullmann, Kerkherstel, p. 114.
Zie o.a. Hooijer-Bruins, Domineesdochter, p. 74.
Evcnbuis, Amsterdam, v, p. 209.
De Kat Angelino, Ervaringen, p. 17.

31

Volgens Bronsveld {Souvenirs, p. 182) werd de woensdagavondbeurt ook bijgewoond door de ambtsbroeders. Vanaf 1880 bleven ze weg, en met hen vrijwel de hele gemeente.
In veel varianten overgeleverd versje.

32
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33

Muurling, Godgeleerdheid, p. 306; vgl. Harrog, Geschiedenis, p. 331.

34

Van Oosterzec, Theologie, p. 471; vgl. Hooijer-Bruins, Domineesdochter, p. 24: ds C. Hooijer liet zijn vrouw
op vrijdagavond de pasgeschreven preek voorlezen, om te horen hoe die klonk.
Van Oosterzee, Theologie, p. 228.
Geciteerd in Documenta, 1, p. 194.

35
36
37

Zie o.a. Wetten betreffende den dienst der Predikanten in de Gemeente Amsteldam (1802) en de Resolutie deskerkenraads betrekkelijk de boeten op het te lang prediken [1806]; zie ook Cuperus, Leven, p. 142; Schotel, Eeredienst,
p. 354; Evenhuis, Amsterdam, v, p. 37; Runia, Woord.

38

Van Nes, Herinneringen, p. 73.

39

VanderBrugghen, Domine, p. 54.

40

Volgens de klassieke retorica volgden hierna dipositio (ordening), elocutio (stijl, welsprekendheid), memoria en pronuncaitio (voordracht); zie Bosma, Woorden, p. 269.

41
42

Geciteerd in Documenta, 1, p. 194. De kerkorde van de stad Groningen van 1594 handhaafde dit gebruik
echter (p. 209).
Schotel, Eeredienst, p. 355.

43
44

Benthem Reddingius, Gedachten, p. 73.
Van Koetsveld, Mastland, p. 45.

45

Van Oosterzee, Theologie, p. 394.

46
47

Muurling, Godgeleerdheid, p. 281V.
Van Oosterzee, Theologie, p. 354.

48
49

Van Oosterzee (Tftw/ogïc, p. 207) noemt dit een vinding van Gijsbert Bonnet.
Van Deursen, Bavianen, p. 59; Bosma, Woorden, pp. 269-284. Het voordeel van zo'n indeling was wellicht
dat ze het memoriseren van de preek vergemakkelijkte.
Bosma, Woorden, pp. 269-272.
Wolff & Deken, Leevend, vi [brief 2], p. 24.
Bosma, Woorden, pp. 293-305.

50
51
52
53

Hartog, Geschiedenis; Bosma, Woorden, pp. 312-318; zie ook N.N. 'Eene bijdrage tot de geschiedenis van
den smaak der prediking in de vorige eeuw', in: USA 1856, pp. 22-51.

54

Zie Cossee, DesAmorie; Van der Palm was eerder Agent van Nationale Opvoeding en lid van de Raad van
Binnenlandse Zaken (zie De Groot, Van der Palm). Een van Van der Palms leerlingen, W. A. van Hengel, leverde in zijn Institutio oratorissacn'(1829) een theoretische onderbouwing van de nieuwe preekmethode.

55

56

Zo schreef op 16 mei 1853 de toen zestienjarige Jan Boissevain in zijn dagboek; 'Heden morgen gaven wy
ons her genoegen van niet ter kerke te gaan maar lazen eene prediking van do Coquerel.'(GAAm,FA Boissevain, inv.nr 375)
Boers, Handboek, p. 44.

57
58
59

Zie ook Van Oosterzee, Theologie, p. 476.
Boers,Handboek, p. 44.
Laurillard, 'Gebaren'. In: Graan, p. 17.

60

Laurillard, 'Gebaren'. In: Graan, p. 13.

61

In zijn Zelfportret (p. 92) beschijft Willem KIoos (1859-1938) hoe hij van zijn vijfde tot zijn zeventiende
kerkte, 'eerst als kleintje 's middags in het ruim, maar later 's morgens in een bank aan de kant 1 . Kennelijk ging hij aanvankelijk met zijn moeder, en op latere leeftijd met zijn vader naar de kerk.

62

Van Limburg Brouwer, Diepenbeek, p. 12.

63

'De stovenzetster-plaatsbewaarster'IiSss]. In: Van Zeggelen, Dichtwerken.

64
65

Benthem Reddingius, Gedachten, p. 115.
Schram, Pierson, p. 144.

66

Van Koetsveld, Masr/ani, p. 47.

67

Wolff & Deken, Leevend, vi [brief 2], p. 21.

68

J. J. Cremcr, 'Kees Springer inde kerk'. In: Novellen, p. 33. 'Bui ten de kerk' bleek dat Kees weliswaar slecht
luisterde, maargoed handelde. Hendrik Tollens beschreef her omgekeerde: een adellijk echtpaar hoort
geboeid een preek over naastenliefde aan maar laat het eigen personeel in de kou staan (zie 'De Kerkgang^ [1855]. In: Tollens, Dichtwerken, xn).
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69

Van Gheel Gildemeester, Evangelieprediking, p. n .

70
71

Van Oostcrzee, Theologie, p. 222.
Hooijer-Bruins, Domineesdochter, p. 35V; vgl. Heringa, Raadvrager, I [1821], p. 64V.

72

De Jong, Eeuwen; Van Lieburg, Profeten, p. 42.

73

Zie Van Maanen, Aphorismen, p. 28.

74

Volgens J. L.Adriani moest de predikant zich daarin beperken tot het voorbereiden van zijn hoorders op
de 'godsdienstige gewaarwordingen' die hij wilde overdragen; zie 'Iets over "het gebed van den kanselredenaar"', in: Godgeleerde Bijdragen, jg 44 (1870), pp. 121-126.

75

Bijdragen tot de beoefening en de geschiedenis der godgeleerde vetenschappen, jg 3 (1816), p. 249; vgl. Heringa in
Raadvrager, 1821, p. 41; zie ook De Groot, Van der Palm, p. 250.

76

Schotel, Eeredienst, p. 326. Volgens Bakhuizen van den Brink {Theologie, p. 151) werden deze formuliergebeden in Nederland nauwelijks gebruikt. Boers en Muurlinglijken daar echrer wel van uit te gaan.

77

Dijkstra, Boek, p. 114; zie ook de Algemeene instructie voor de Kosters der respective Kerken van de Nederduitsche
Hervormde Gemeente van Amsterdam, 27 October 1842, art. 8.

78
79

BenthemReddingius, Gedachten, p. 108.
In Amsterdam las men 's morgens de Tien Geboden plus de 'Hoofdsom der Wef (Mattheus 22:37-40) en
's middags de 'Twaalf Artikelen des Geloofs' (zie de Instructie voor de Voorlezers en Voorzangers bij de Nederduitsche Hervormde Gemeente te Amsterdam [18 februari 1841), art. 3). Muur\ing(Godgeleerdheid, p. 389) noemde dit gebruik 'verouderd en onevangelisch'.

80

'Over het voorlezen van de Heiligeschrift in de gemeente der christenen', DeRecensent, jg 13 (1820), p. 27V.

81

Boers, Handboek, p. 47.

82

Knottenbelt, Wetboek.p. 98.

83
84
85
86

Muurling, Godgeleerdheid, p. 391.
'Kerk- en schoolleeraar'. In: Dichtwerken, 11.
'Jonathan', Waarheid, p. 308,311. Zie ook de schets van 'H. H.H. Jr.'
De Instructie voor de voorlezers en voorzangers bij de Nederduitsche Hervormde Gemeente te Amsterdam bevestigt
dit beeld van de voorlezer-voorzanger als een eigenwijze figuur. Hem wordt op het hart gedrukt dat hij
niet voor het orgel uit mag zingen (art. 5) en dat hij bij het lezen 'geene veranderingen [mag] maken, dan
die wezenlijke taaiverbeteringen zijn'.

87

Kruithof, Zonde, pp. 105-108.

88

In 1836 was al de Vereeniging van Onderwijzers in de Provincie Groningen opgericht (De Wolf, 'Onderwijs').
Het NOG telde in 1853 al 1985 leden; daarna zette een daling in, wellicht als gevolg van de oprichting van
een orthodox-protestantse vereniging, in 1854(Vree, 'Kraaienplaag').

89

In de vroege jaren veertig waren er onder de 77 schoolopzieners 29 predikanten (Reinsma, Scholen, p.
Il8v).
'Teekeningen uit het dorpsleven'(In: Graan), een bewerking van Goldsmith's Deserted village.

90
91

KB 211842 nr. 1, art. 7.

92
93

5 vin 1871.
Wei was de man in kwestie koster, waarvoor hij ƒ 12,- per jaar verdiende. Voor zijn diensten als voorlezervoorzanger kreeg hij niet minder dan ƒ 95,- (De Regt, Geschiedenis, p. 9z).

94
95

'Anonymus' (A. B. te Winkel], 'Ui t den tijd' [3 vm 1911], In: Boert, p. 135.
Van Swighem e.a., Huis, pp. 239-245.

96
97

Muurling, Godgeleerdheid, p. 394.
Van een liturgische beweging' in de hervormde kerk kan men spreken vanaf 1911, toen de Haagse
(hof)predikant J.H. Gerretsen zijn brochure Liturgie publiceerde. Ook Abraham Kuyper maakte zich
sterk voor verrijking van de eredienst. Maar in 1873 hekelde hij nog 'het droeve voorbeeld van de ritualisten in de Engelsche zusterkerk', die met 'kunstmatig orgelspel', 'lichamelijke buigingen', 'gedurig
opstaan en dan weer gaan zitten' en 'allerlei beurtzangen of veelstemmig zingen of koorgezang' hadden bijgedrgen tot 'de deformatie der kerk' (Confidentie, p. io8v).

98

Bij de classicalc visitatie werd vanouds gevraagd of de predikant c.q. koster de doopboeken goed bijhield.

99

Benthem Reddingius, Gedachten, p. luv.
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Ben them Redd'mg'ms,Gedachten, p. 112; zie ook de doopcatechese van J.I. Doedes in Het huisaltaar. Handboekje voor godsdienstige gezinnen, z.pl., z.jr [circa 1850].

101

Boers, Handboek, p. 6zv; Bronsveld,Souvenirs, p. 181.

102

Van Swighem, Huis, pp. 201-207; in Amsterdam bediende men de doop overigens achter de preekstoel;
zie E venhuis, Amsterdam, v, p. 357.

103

Zie de 'Synodale vctordeningen van den 11 juli 1817 betreffende den openbaren cercdiensr', H H S
1817:70V, 79,84; ook in Knottenbelt, Wetboek, pp. 98-101.

104 J.P. Heije: 'Het gedoopte kind'(fragment), in: Nederlandsche volksalmanak, 1844; zie ook J.P. Hasebroek,
'Kerkklokstonen'. In: Poezij. Van de Evangelische Gezangen (1807) waren er twee bestemd voor de doopbediening (nr 97 en 98). De Vervolgbundel (1866) voegde daar drie aan toe (nr 217-Z19).
In sommige streken en kringen werd de doopplechtigheid gevolgd door een doopmaal. Daarvoor waren gelenheidsversjes in omloop, met wendingen als deze: 'Vader heeft het [kind] nu in God: / Ouders!
welk een zalig lot!' (J. de Breet. 'Op een doopmaal'. In: Feestboek; zie ook D'Ancona, 'Aan de Ouders op
het Doopmaal eens Zoons'. In: Verzameling).
105

Broeyer, 'Onrust*.

106

Barger, Kerkboek, p. 196; Cuperus, Leven, p. 150V.

107
108

Benthem Reddingius, Gedachten, p. 114.
Aldus W. Hoving, geciteerd in Kuiper, Geschiedenis, p. 401; vgl. Vree, Godgeleerden, p. 44.

109

In 1843 bepaalde de synode dat ook de doop bediend door 'afgescheiden' predikanten geldig was (HHS
1843, p. 172). Zes jaar eerder had zij dit nog ontkend (HHS 1837, pp. 126-131).

110

HHS 1842, p. 122V. Als nadeel van die bepaling noemde men het gevaar 'dat, ingeval van weigering van
zoodanige toestemming, kinderen in de Roomsche kerk gedoopt worden', (HHS 1843, p. 52)

111

Runia, Woord, p. 96; later bepaalde Kuyper dat kinderen gedoopt moesten worden op de eerste de beste
zondag, terwijl hun moeder nog het bed hield (Van Rooden, 'Kerk', p. 35).

112
113
114

Rasker, Kerk, p. 166; Knottenbelt, Wetboek, p. 86.
Boers, Handboek, p. 62.
Busken Huct 'Ongevraagd advies'[i866J. In: Tijgergenoegens, p. 57.

115
116
117

Van Koetsveld, 'Een kindersterfbed'. In: Waarheid, p. 243.
Van Nes, Leven, p. 88; vgl. Hope, Protestantism, p. 265.
In Duitsland werd de verplichte burgerlijke huwelijkssluiting pas in 1875 ingevoerd.

118
119

Meester, Idee, p. 67,70.
Clemens,'Revolutie'.

120
121

Delleman, Mensen, p. 154; vgl. Heringa ïnRaadvrager, 1 [1821], p. 36.
'Synodale circulaire van den 22 juli 1816, ter aanbeveling van de kerkelijke inzegening des huwelijks'.
In: Knottenbelt, Wetboek, p. 104W.
122 Jensma & Molendijk, Vrouwekerk, p. 79; Schotel, Eeredienst, pp. 371-378; Van Swighem, Huis, p. 217. Paren
betaalden extra voor kaarslicht, orgelspel, tapijten en andere versiering. Slechts in enkele gemeenten
(onder de classis Deventer bijvoorbeeld) werd de predikant apart betaald voor deze diensten.
123
124
125

HHS1818, p.22v; HHS 1831, p. 159.
HHS1891, p. 212.
Zie bijvoorbeeld hoofdstukxvm van hetZondagsboek voorde huisgezinnen der christenen van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen (1835).

126

Halverwege de eeuw publiceerde de Groninger predikantenvereniging opnieuw een 'proeve'.

127 J.J.L. ten Kate, DeSchepping, Utrecht: Kemink 18693 [1866]; vgl. Barger, Kerkboek, p. 254; zie ook Peperkamp,'Schepping".
128
129

Muurling, Godgeleerdheid, p. 419.
Zo werd in 1590 het 'gebedt bij de begravinghe der dooden' van Dathenus uit het liturgieboek geschrapt; Wagenaar, Begrafenis, p. 54.

130

Cuperus, Leven, P.139V.

131
132

Van Koetsveld, Mttïf/anrf, p. 181.
Wagenaar, Begrafenis,p. 22.

133

Kerkelykeraadvrageren raadgever, 1 [1821], p. 521.
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N. N., Gedenkboek, p. i6v.
Van Koetsveld, Mastland, p. 203.
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137
138

Smit,'Begraven'.
Van Koetsveld, Mart/and, p. 179.

139

Van Koetsveld, Mastland, p. i8i. Van Nes (Herinneringen, p. 74) vertelt hoe in Woudenberg, waar hij in 1888
intrede deed, bij de begrafenis van orthodoxe gemeenteleden de 'bidder* (tevens timmerman) vooraf, en
de dominee naafloop zijn zegje deed. Zo bleven confrontaties achterwege.

140

Muurling, Godgeleerdheid, p. 502V.

141

Muurling, Godgeleerdheid, p. 421.

22 vin 1827.

142

Laurillard, 'Eene dorpsbegrafenis'. In: Ernst, p. 99.

143

Schuurmans, Garde, p. 121V.

144

Zie de gelegenheidsprent 'Monument van geboorte, huwelijk en belydenis', Atlas van Stolk, cat.nr 5495.

145

E. Laurillard, 'Bal en belijdenis', geciteerd in: Korteweg & Idema, Vinger, p. 254. In dichterlijke impressies van 'aanneming* en 'eerste avondmaalsviering* is de andere sekse vaak prominent aanwezig.

146

Van Deursen, Bavianen, p. 64V, i6iv; Cuperus, Leven, p. 151V.

147

Heringa in Raadvrager, rv.2 [1843], p. 129.

148
149

Cuperus, Leven, p. 154V.
De Jong, Kerkgeschiedenis, p. 236.

150
151

De Jong, Kerkgeschiedenis, p. 253; Cuperus, Leven, p. 153V; Schotel, Eeredienst, p. 332V.
Heringa in Raadvrager, 1 [1821], p. 44.

152

Zie ook KB 211842, art. 11.

153

Lenders, Burger, pp. 38-47.

154
155
156

Bronsveld, Souven jrj, p. 111.
Benthem Reddingius, Gedachten, p. 120.
Boers, Handboek, p. 162.

157
158

In Foudgum leerde François HaverSchmidt zijn catechisanten tevens de tafels van vermenigvuldiging
(Nieuwenhuis, Dominee, p. 68).
Heringa, Raadvrager, rv.2, p. 12s.

159

HHS1869, bijl.C, p. 7.

160
161

Heringa in Raadvrager, IV.2, p. 131.
Benthem Reddingius, Gedachten, p. 118.

162

Boers (Handboek, p. 166) benadrukte dat tesponden ten behalve ontwikkeld ook 'bescheiden' en 'nederig*
dienden te zijn. Predikanten moesten zich niet laten verleiden tot discussiëren.

163
164

De Jong,'Eeuwen'.
Muurling, Godgeleerdheid, p. 190.

165
166

Van Koetsveld, Mastland, p. 154.
Sepp, Proeve, p. 510.

167
168

KB 30 vi 1816, art. 4.
Pierson, Richting, p. 221.

169
170

Schram,'Lezen', p. 155.
Van Rhij n, Gemeenschap, p. 130; idem,Jonker, p. 30.

171

Volgens Van Nes (Herinneringen, p. 92) was daardoor de band tussen predikant en gemeenteleden in deze
steden veel minder hecht.

172
173

Zie o.a. Kalma, Mensen, p. 161.
'Multatuli', WoutertjePieterse, p. 59.

174

Aldus ds J. Cramer in het Tweede OpcnfKMarJaarverslag van deNederlandscheHervormdeKerkeraad van Amsterdam [1871], p. 16.

175

'De Burgemeester van Mastland', Stadspredikant, p. 64.

176

'Berigt aangaande den staat van den godsdienst te Dordrecht*, Bibliotheek van Theologische Letterkunde, 1
[1803], p. 789.

177

HHS1823, p. 25.
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178

In de zeventiende en achttiende eeuw bestonden heel vetschillende gebruiken rond de 'aanneming': in
sommige gemeenten vond deze plaats bij de predikant thuis, in andere ten overstaan van de voltallige
kerkenraad, in weer andere door gedeputeerden (Schotel, Eeredienst, p. 33; Van Deursen, Bavianen,
p. 168). Heringa schreef in zijn Raadvrager (1821, $20) dat 'sinds kort/ hier en daar de aanneming in het
openbaat geschiedde.

179

Tweede openbaar jaarverslag van de Nederlandsche Hervormde Kerkeraad van Amsterdam [1871] p. 16; vgl. Dijk-

180
181

stra, Boek, p. 164V.
Van Koetsveld, Masrfand, p. 118.
Mdm CS. Adzma vin Schehema'inhetEerste

182
183
184
185

openbaarjaarverslagvan deNederlandscheHervormdeKerkeraad

van Amsterdam 1870.
Armlastigen konden daarvan worden vrijgesteld, mits ze langer dan een jaar catechisatie hadden gelopen bij een predikant buiten hun eigen v/i)k(BepaIingen voor het Ministerie van Amsterdam 1837, § 50).
Zie Van Koetsveld, Mastland, p. 116.
Bronsveld, Souvenirs, p.129.
In het nieuwe Reglement (1847/1862) werden de eerste en derde vraag aangescherpt (art. 39). In 1878 verklaarde de synode echter dat het slechts aankwam op de 'geest en hoofdzaak' van de belijdenis.

186 Jacques Perk, 'Ter herinnering aan mijne bevestiging op 25 maart 187/. In: Proeven.
187 Zie de 'Circulaire der synode, van den 17 juni 1824, no. 22, omtrent de gemengde huwelijken'. In: Knottenbelt, Wetboek, p. 129W.
188

E.J. Potgieter, 'Eerste Nachtmaals-viering'. In: Poëzy, 1.

189 Van Oosterzee, Theologie, p. 369V.
190 Van Limburg Brouwer.Di'epenpeefc, p. 11.
191
192

Hendriks, 'Voorbereidingspreek'.
'Berigt aangaande den staat van den Godsdienst te Dordrecht/, Bibliotheek van Theologische Letterkunde,

193

jgi[i8o3l,p.789Ook in gewone kerkdiensten zouden vrouwen in de meerderheid zijn (HHS 1817, p. 3sv).

194 Om deze lidmaten ter wille te zijn, hielden predikanten in hun avondmaalsbeurt soms een preek die in
het geheel niet verwees naar de komende plechtigheid (Van Oosterzee, Theologie, p. 373).
195

Zie het Reglement voor de Kerkeraden [1824],art. 21.

196

In G toningen had men tot ver in de achttiende eeuw 'gaande en staande' gecommuniceerd (Van Swig-

197
198

hem,Hui5, p. 213).
Boers, Handboek, p. 67.
Benthem Reddingius, Gedachten, p. 113.

199

P. J. Laan,'Berigt aangaande de viering des H. Avondmaals des avonds in de gemeente Amersfoort', Raad-

vrager, I [1821], p. 449.
200 Van Rhijn, Gemeensenap, p. 131.
201 Kalma, Mensen, p. 174.
202 Eerste openbaarjaarverslagvan deNederlandsche Hervormde Kerkenraad van Amsterdam, 1870/1871.
203 C. E. van Koetsveld (1874)Scnersen uit de pastorie te Mastland.Ernst en luim uit het leven van denNederlandschen
dorpsleeraar, Schoonhoven: Van Nooten, p. 96 (orig. 1843). Bij gebrek aan een handboek voor de zielzorg
werden deze schetsen jarenlang gebruikt om studenten theologie kennis te laten maken met de praktijk van het 'herderlijk werk'.
204 Zie bijvoorbeeld 'De Burgemeester van Mastland'.Sraospreaïfcanr, p. 8v.
205 Evenhuis, Amsterdam, v, p. 153.
206 Wolff & Deken, Leevend, VI [brief 18], p. 91.
207 Godgeleerde Bijdragen, jg 4 [1830], p. 477,369.
208 'Hoe moeten leeraars van den godsdienst in de gemeente hun gezag bewaren?', in: Nieuwe Bijdragen ter
bevorderingvandeKennisenVerbeteringvandenEerdienst.hetLeeraarsambtenKerkelykBestuur, jgi(i8i8),p.327.
209 Benthem Reddingius, Gedachten, p. 146V.
210 'Eenige bedenkingen over de huisbezoeking', in: Magazijn van den Openlyken Godsdienst, jg 1 (1814) p. 373.
211

In Engeland werden vanaf het tweede kwart van de negentiende eeuw speciale zakboekjes op de markt
gebracht (Russell, Professitm,p. 117).
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212

Zie o.a. 'Over de verpligting van eenen leeraar, om zijne gemeenteleden behoorlijk te leeren kennen', in:
NieuweBijdragen... jgi(i8i6], pp. 76-88; B.H.S.K. te B. 'Welke zijn de beste middelen, om de gewone huisbezoeking wezenlyk nuttig te maken?', in: Nieuwe Bijdragen... jg 2 [1817], pp. 373-390; G. Ben them Reddingius'lets over de huisbezoeken', NicHweBi/(ira^n...jg 2 [1818], pp. 518-524.

213

Benthem Reddingius, Gedachten, p. 149V.

214

Godgeleerde Bijdragen, jg. 4 [1830], p. 477V.

215

De toegenomen waardering voor het huisbezoek vanaf de jaren 1840 hangt wellicht ook samen met het
toenmalige streven naar 'armenpatronaat' (dat pas veel later gestalte zou krijgen) en ziekenverpleging
(het diaconessenwerk).
Vanaf het midden van de eeuw moesten predikanten bovendien concurreren met katholieke 'zielzorgers'. Het eerste Concilie van de Nederlandse kerkprovincie, in 1865, verplichtte rooms-katholieke pastoors om al hun parochianen ten minste één keer per jaar aan huis te bezoeken (Cas pers, 'Huisbezoek').

216

Muurling (Godgeleerdheid, p. 427) merkt op dat met deze term vroeger de hele praktische theologie werd
aangeduid.

217

Muurling, Godgeleerdhad, p. 452.

218

Muurling, Godgeleerdheid, p.472.

219 Bos, 'Pastor'; idem, 'Herders'.
220 In een grote stad als Rotterdam werden in de jaren 1840 'wijkbroeders' aangesteld voor het bezoeken
van gemeenteleden (Douv/es, Armenkerk, p. 106).
221 Laurillard, 'Huisbezoek'[i904]. In: Laatbloeiers, p. 3.
222 Allard Pierson spoorde predikanten echter aan om vooral naar de zieke te luisteren (Richting, p. 227).
223 Zie ook Kuypers 'meditatien voorde krankenkamer', In deschaduwedesdoods.
224 'Gebed in doodsnood'. In: Van Koetsveld, Vriend, p. 236.
225 Muurling besteedde overigens slechts vier van de 637 bladzijden van zijn Practische Godgeleerdheid aan
het ziekenbezoek.
226

VanGinkel/Diaconessen'.

227 Franke, Eeuwen.
228
229
230
231

Kal ma, Grote kerk, p. i68v.
HHS1847, p. 233; vgl. HHS1839, p. 106.
Van Koetsveld, 'Een recidivist. Ui t het dagboek van een' geestelijke' [circa i860]. In: Fantasie, p. 200.
Heldring werd geïnspireerd door buitenlandse voorbeelden: de Schotse predikant Thomas Chalmers
(1780-1S47), stichter van de Fr« Church ofScotland {1843), de Duitse voorman van de InnereMission, Johann
Hinrich Wichern (1808-1881) en diens land- en ambtsgenoot Theodor fliedner (1800-1864), de grondlegger van het diaconessenwezen.

232 Kruithof,'Heidenen'.
233 Predikanten lijken zich vaak bewust wat afzijdig van de armenzorg te hebben gehouden. Zo bleken de
Rotterdamse predikanten (en ouderlingen) niers te voelen voor 'armenpatronaar'(Douwes, Armenkerk,
p. 106).
234 De kerkelijke armenzorg maakte volgens twee Koninklijke Beslui ten uit 1822 deel uit van de publieke armenzorg. Een kerkelijk reglement op de diaconieën ontbrak volledig. Vanaf 1840 poogden diaconieën
— die in Utrecht als eerste — zich te ontworstelen aan de greep van de overheid. In 1844 aanvaardde de
hervormde synode een Algemeen Reglement op de diaecmie-administratièn dat uitging van kerkelijke zelfstandigheid (HHS 1844, pp. 151-174). Aangezien de kroon zijn goedkeuring onthield, kreeg dit reglementechter geen krach t van wet. Na de liberale omwenteling van 1848 steldeThorbecke voorom de diaconieën in te schakelen in een stelsel van armenzorg dat geheel onder regie van de overheid zou vallen.
Dit wetsvoorstel wekte een storm van verontwaardiging. De wet op de armenzorg die in 1854 uiteindelijk werd aangenomen, had een geheel andere strekking: voorrang werd verleend aan kerkelijke en particuliere instellingen. Desondanks verloren de diaconieën terrein; hun aandeel in de kosten van de armenzorg daalde van 50 % in 1854 tot 30 % in 1913. Deze onrwikkeling vloeide voort uit de actievere
opsrelling van publieke instan ties en de verminderde belangstelling van de kerken voor armenzorg. De
diaconieën beperkten hun bedeling steeds meer tot bejaarden, weduwen en invaliden van eigen parochie; andere behoeftigen lieten zij over aan de publieke armenzorg (Knottenbelt, Wetboek, p. 270V;
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Douwes, Armenkcrk, p. 6ov; Van der Hoeven, Notulen; Boneschansker & Van der Sluis, Beeld).
235 VanLoo, Arme, p. 90.
236 'Meer en meer openbaart zich bij de diaconieën de zucht naar onafhankelijkheid en zelfstandigheid...'(HHSi855, p. 7)
237 Van Koetsveld, Mastland, p. 167.
238 Van Koetsveld, Mastland, p.iógv.
Z39 Wellicht koos men voor deze naam omdat de zending niet uitging van de kerk — zoals het diaconaat,
waarmee deze arbeid feitelijk meer verwant was — maar van particuliere genootschappen.
240 Heldring (Leven, p. 47) pleitte voor patronaat: 'En wie zouden bij de keuze van personen meer voor de
hand liggen dan de predikanten, de organen der kerk...'
241

Lublink Weddik & Heldring, Waarheid, p. 13,15V. Dit is een sprekend voorbeeld van wat Norbert Elias de
verschuiving van 'Fremdzwang' naar 'Sclbstzwang' heeft genoemd; vgl. Goudsblom, Régime.

242 Wielsma,'Geesel', pp. 98-102; Gerritsen,Economie, pp. 159-167.
243 Hooijer-Bruins, Dominees-dochter, 11, p. 16.
244 De orthodox-gereformeerde splintergroep der 'Bakkerianen' beschouwde geheelonthouding als minachting van een gave Gods.
245 DeHeraut, vu. 154; geciteerd in Rullmann, Bibliografie, 11, p. 33.
246 Sinds 1871 hadden gereformeerden een eigen zondagsschoolverenigingjacftm (zie Kruithof, 'Geloof').
247 Boekholt, Omfenvys, p. 129W.
248 Stilma,Scfciw/,p.44.
249 De Kat Angelino, Onderonsjes, p. 67; De Vries, Regiem, pp. 38-45250 Dingemans,'Theologie'.
251

'De Burgemeester van Mastland', Stadspredikant, p. 28.

2 De hervormde kerk
1
2

Busken Huet, 'Klerikalisme'[i864]. In: Tijgergenoegens, p. 53.
Als maatstaf van rechtzinnigheid fungeerden voorts de artikelen die de classis Walcheren in 1693 had
opgesteld tegen de 'dwalingen' van Roë'll, Mak en Bekker.

3

Wel stuurden de provinciale synodes afgevaardigden naar eikaars vergaderingen en wisselden ze acta
uit. Vanaf 1694 vond bovendien om de drie jaar de 'Haagse coetus' plaats: afgevaardigden uit alle gewesten kwamen bijeen om de originele stukken van de Dordtse synode en van de Statenbijbel te inspecteren (Van Lieburg, Profeten, p. 31V; vgl. Van Rooden, 'Verleden').
Anderhalfjaar eerder had de koning een Reglement op het Kerkbestuur der Nederlandschelsraelitische gemeenten ingevoerd. Reorganisatie van het Evangelisch-Luthers Kerkgenootschap volgde in 1818 (zie Estié,
Stichting; Diepenhorst, Verhouding, p. 78V).

4

5

De provinciale kerkbesturen verminderden deze zestallen tot drietallen en legden ze aan de koning
voor. De leden van de synode zouden zonder tussenkomst van de kroon door de provinciale kerkbesturen worden afgevaardigd (AR 1816, arrt. 17, 32, 58). De president, vice-presidenr, secretaris en quaestor
van de synode zouden echter door de koning worden aangewezen, evenals hun equivalenten op provinciaal en classicaai niveau (art. 17,19,37-38,56-57)-

6
7
8
9

Van Loon, Reglement, p. 154.
Aldus artikel xxxi van de Nederlandse Geloofsbelijdenis; zie Van Toorenenbergen, Schriften, p. 51.
Geciteerd in Van Loon, Reglement, p. 243.
AR 1816, art. 21. Het Departement voor de zaken van den Hervormden en andere Eerediensten, behalve dien der
Rooms-Katholijken was ingesteld in september 1814; het was een voortzetting van het bij KB van 11 v 1808
nr 4 opgerichte Ministerie van den Openbare Eeredienst, dat in 1809 weer verenigd was met Binnenlandse
Zaken (Pape Janssen, pp. 45-84).

10

DeGtoot,'Reglement', p. 112.

11

Geciteerd in Volger, Leer, p. 30.

12

AR 1816, art. 9; curs. DJB.
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13

Volger, Leer, p. 31.

14

Zie het desbetreffende decreet d.d. 5 ï i n 1796 in het Dagverhaal der Handelingen van deNationaak Vergadering representeerende het Volk van Nederland, 11; De Haage 1796, p. 544V; geciteerd in Documenta, 11, p. 96V.

15

Knappert, Geschiedenis ïSe, p. 231.

16

De Groot, 'Reglement/, p. 119.

17

De Groot, 'Reglement/, p. 125.

18
19

Van Rooden, 'Sund'.
Het is tekenend voor het Algemeen Reglement van 1816 dat het dit verband top-down formuleert: 'Elk lid
van het ptovinciaal kerkbestuur fungeert als praeses bij de moderatoren van zijn classicaal ressort.'
(art. 56)

20

In de loop der jaren raakte deze combinatie van bestuursposten in onbruik. In 1825 en 1830 waren
slechts drie synodeleden president van een provinciaal kerkbestuur, de Waalse of Indische Commissie.

21

Onder 'gewone leden' versta ik de afgevaardigden van de provinciale kerkbesturen en de Waalse Commissie. In 1821 werd de synode uitgebreid met een afgevaardigde van de 'Indische Commissie'. In 1831
werden de zetels voor Noord-Brabant en Limburg samengevoegd. Gedurende tien jaar telde de synode
dus dertien in plaats van twaalf gewone leden.

22

Na de invoering van een nieuw reglement, in 1875, daalde de mutatiegraad tot circa vier op de tien gewone leden. In het interbellum stabiliseerde het zich op drie tienden.

23

Daarna daalde het aandeel van Atpool tot gemiddeld zo'n 10 à 15 %. Voortaan trad jaarlijks een derde van
de leden af; het gros van de zetels werd totenmetdejaren 1940 ingenomen door zi ttende predikanten
en ouderlingen.

24

Dat was de tijd van de nader te bespteken Afscheiding; De Cock en de zijnen vonden dus ervaren kerkbestuurders tegenover zich. Na 1840 daalde het gemiddeld aantal ervaringsjaren snel; tot en met de jaren 1880 schommelde het rond de drie. Vanaf het fin de siècle steeg het weer, tot een gemiddelde van zeven.

25
26

In deze jaren brak de Moderne Theologie door in de hervormde kerk (vgl. hoofdstuk 6).
Nederland's Patriciaat. Genealogieën van bekende geslachten; 's-Gravenhage: Centtaai Bureau voor Genealogie, jg 1-80. Een keihard bewijs van hun hoge sociale positie is dit niet. Het 'blau we boekje' geeft immers
een arbitraire, twintigste-eeuwse afbakening van wie 'patriciër' heten mag en wie niet. Lidmaatschap
van de hervormde synode was voor de redacteuren wellicht een reden om een geslacht op te nemen.

27

Vgl. Van Rooden,'Stand'.

28
29
30
31

AR1816, art. 79.
AR 1816, art. 80.
AR1816, art. 82.
AR 1816, art. 80; vgl. Reenders/Ring 1 ; De Groot,'Reglement'.

32

Zie o.a. Van den Berg, 'Genootschapsleven'; idem, 'Sociabiliteir"; Mijnhardt, Heil; idem, 'Genootschap';
Braat, 'Maatschappij', Boneschansker, 'Genootschap'; Huizinga e.a., Gedenkboek.
Mijnhardt,'Genootschap'.

33
34

Woordenboek derNederlandscheTaal, vi.i [ed. A. Beets]; 's-Gravenhage / Leiden: Nijhoff / Sythoff 1926, s.v.
'Kerkgenootschap'.

35

De Visser, Kerk, in, pp. 1-78; Diepenhorst, Verhouding, pp. 69-74; Schama, Patriotten, pp. 314-316.

36
37

Vgl. De Groot, 'God'; Van der Laarse, 'Sacrum'.
Van der Meulen,'Wording'; Brüsewitz,'Aankweek'.

38
39
40

HHS1817, p. io6;curs. DJB.
Schotel, 'Bijdrage', pp. 206-237.
Dagverhaal der Handelingen van de Nationaale Vergadering representeerende het Volk van Nederland, 11, De Haage
1796, p. 544; geciteerd in Documenta, 11, p. 97.

41

Schotel, Eeredienst, pp. 284-294.

42
43

HHS1817, p. 56.
Schotel, Eeredienst, p. 254; Aalders, 'Discussie'; laatstgenoemde auteur schrijft een boek over het debat
over ambts- of liturgische gewaden van predikanten.

44

HHS1817, p. ïoiv.
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45
46
47
48

HHSl8l7,p.3SDaar werd al eeuwenlang over geklaagd (zie Luth, Uytgekreten).
HHS 1S17, pp. 65-69; herdrukr in Knottenbelt, Wetboek, p. 99V.
Aldus de jonge predikant Boornbergum, ds R. Dams té, geciteerd in Prakke, Kerkgang, p. 56.

49
50

HHS1816, p. 6i;HHSi8t7, p. 58.
Een voorbeeld daarvan — beplakt met affiches — is nog al tijd te zien in het Overijsselse Hardenberg.

51

HHS 1818, p. Sz. Vijfjaar latet werd dit vet bod herhaald (HHS 18Z3, pp. 79-87) om vervolgens opgenomen
te worden in het herziene Reglement op de Vacaturen (1826, art. 5z; vgl. idem 1857, art. 43). Zie verder: Heringa, Raadvrager, 11 [r8z6], p. Z3zv.

5Z

Dit duidt op 'collectivisering van de belangenbehartiging', een belangrijke voorwaarde voor'professionalisering' (Van der Krogt, Professionalisering, pp. 114-izz).

53
54

Van der Zee, Kerkgeschiedenis, 11, p. 130.
'Aanspraak van den Commissaris-Generaal, provisioneel belast met de zaken der Hervormde Kerk, enz.
bij de opening van de Hervormde Synodale Vergadering, gehouden te 's-Gtavenhage den 3den July
1816'; herdrukt in De Visser, Kerk, m [bijlage vin], p. 786.

55

In Friesland werd slechts één examen afgenomen. In Zeeland daarentegen werd twee keer preparatoir
geëxamineerd (Van Oosterzee, Kerk, p. 77n).

56

Dit curriculum was waarschijnlijk ontwotpen door de Groningse hoogleraar Herman Muntinghe, lid
van de commissie die het Organiek Besluit had voorbereid.

57

Organiek Besluit, art. 63. Het curriculum van de lutherse kweekschool, vastgesteld bij KB van 5 xu 1816,
was vrijwel identiek (vgl. hoofdstuk 3).

58

Vgl. Daubanton, Vorming, p. 49. Exegese stond ook op het programma van het doctoraalexamen; vandaar dat de doctores bij het proponents wetden vrijgesteld van dit onderdeel (alsook van kerkgeschiedenis).

59

Wat het Nieuwe Testament betreft was et ook ruimte voor tekstkritiek (art. zi, lid z). Zie ook hoofdstuk
6.

60

Van Rooden,'Stand'.

61
6z

Van Rooden, 'Stand'.
De classis Haarlem stelde in haar protest d.d. 19 m 1816: 'De Examina's worden geheel aan de Provincialekerkbesturen overgelaten, hetwelk tegen dekerkenordeningstrijdt.'(Van Loon,Reglement, bijlage in,

63

Alle leden moesten de kandidaat vragen stellen; alleen de ene ouderling zou zich 'zulks begerende' stil
mogen houden (art. 17; vgl. Van Nes, Herinneringen, p. 51).

64

Toch werd nog een blijk van collegiale zin gevergd: voor het examen moesten de kandidaten vijfentwintig gulden storten in de regionale Weduwenbeurs (Reglement op het Examen 1816, art. 15).

65
66

Geciteerd in Volger, Leer, p.4Z.
Reglement op hetExamen, art. z8 [curs. DJB]. Een eerdere versie noemde ook (naar analogie van AR 1816, art.
9) het aankweken van 'de Liefde voor Koning en Vaderland' (Volger, Leer, p. 40).
Dat gebruik blijkt ook uit Claessens Proeven van een praeparatoir en peremptoir examen (1788): van de circa
honderddertig pagina's waten zo'n vijftig gewijd aan de artikelen tegen de remonsttanten.

p.Z4Z)

67
68

'Opioep der gecommitteerden der Remonstrantse Broederschap'(i796], herdrukt in: Documenta, 11, pp.
79-8Z. Jaren later poogde Napoleon om de protestanten met elkaar te vetenigen. Zie ook Van der Laarse, 'Sacrum'.

69
70

KB 4 in 1817, geciteerd in Estié,Stichting, p. iv.
'Ontwerp van eene vereeniging van godsdienstleeraren ter onderlingen oefening en verdere volmaking
van de uitoefening van hunnen post, in: Nieuwe Bijdragen ter Bevordering van deKennisen Verbetering van den
Eeredienst, het Leeraarsambt en Kerkelyk Bestuur, 1816, pp. izo-t30.

71
7Z
73

Volger, Leer, p. 38V.
Knetsch James; Kossmann, Landen, p. 121V.
Bilderdijk, 'Geloof' [1827; fragment]. In: Dichtwerken, xrv, p. 304V.

74

Bilderdijk, 'Godsdienstverval'|i824; fragment]. In: Dichtwerken, xiv, p. 42; 'orviaat" is een vergif, vernoemd naar Orvieto.
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75

Da Costa, Bezwaren tegen den geest der eeuw [1823]. In: Van der Heijden, Bedenkingen, p. 128.

76

Da Costa, Bezwaren tegen den geest der eeuw [1823]. In: Van der Heijden, Bedenkingen, p. 187V.

77

Deze terra werd ook gebruikt in het herziene avondmaalsformulier (1817); zie Rasker, Kerk, p. 40.

7S

N.N.[D.Molenaar],Aiirc5,p.is.

79

Volger, Leer, p. 150.

80

Wolff & Deken, Leevend, vi, p. 64V.

81

Wolff & Deken, Leevend, vi, p. 68v.

82

Vgl.N.N.,Brie/[i827].

83

N.N.[D.Molenaar],/Wra,p.2i.

84

N.N. [D. Molenaar], Adres, p. 12.

85

Vree, 'Kerk'.

86

N.N. [B.Verwey],AdYe5,p. 67.

87

Toebes, Historiën, p. 283; vgl. Vree, 'Kerk'.

88
89
90
91
92
93
94

HHS 1829, p. 14.
Van Deursen, Bavianen, p. i86v; de term 'religiöse Virtuosen' is een vondst van Weber.
Beekhuis, Scheurmakers, p. 47V.
Barger, Kerkboek, pp. 64-82; Bronsveld, Gezangen.
Rasker, Kerk, p. 38V.
Algra, Wonder, p. 108.
Verplicht was dat overigens niet; pas in 1842 besliste de synode dat overleg geboden was. En pas in 1866
werd een bepaling van die strekking opgenomen in het Reglement op de Kerkeraden (Rasker, Kerk, p. 60).
De titel luidde: Verdedigingvan dewareCereformeerdeleer, Groningen 1833. Een van de twee bedoelde 'wolven' was de Drentse predikant G. Benthem Reddingius, synodelid van het eerste uur.
HHS1832, p. 13V.
HHS 1833, p. 18.
Algra, Wonder, p. 120; Holtrop, 'Afscheiding1, p. 86.

95
96
97
98

99 HHS 1836, p. 14.
100 Knippenberg, Kaart, pp. 66-83.
101 Knippenberg.Kaart, pp. 70-74. Hervormden maakten in dat jaar 55 % van de Nederlandse bevolking uit;
slechts een fractie minder dan aan het begin van de eeuw. Het ledenverlies aan afgescheiden gemeenten
werd gemaskeerd doordat het percentage rooms-katholieken sinds 1829 was gedaald van 38,8 tot 36,5
(P- 273)Ook verviel de bepaling (art. 139) dat de koning 'recht van inzage en beschikking' had over kerkgenootschappen die overheidssubsidie ontvingen. Blijkens zijn reorganisatie van de hervormde en lutherse
kerk hield de koning daar in de praktijk echter aan vast (Diepenhorst, Verhouding, p. 75V).
103 In een vertrouwelijk schrijven liet de minister van Binnenlandse Zaken in 1836 weten dat dit inderdaad
bewust beleid was; Boekholt, Onderwijs, p. 129W.
ïoz

104 Pierson, Infimi's, p. 49.
105 Tussen 1809 en 1829 vertoonde het bevolkingsaandeel der katholieken weliswaar een lichte stijging
(van 38,1 % tot 38,8 %) maar daarna zette een daling in, die tachtig jaar zou aanhouden (tot 35,0 % in
1909); zie Knippenberg, Kaart, p. 273.
106 'Geloofsbelijdenis'[i825; fragment],In:Dichtwerken,wi.
107 H.Tollens Czn, 'Het TeDeum laudamus in 's Hertogenbosch'[i828; fragment]. In: Dichtwerken, vi.

3 Godgeleerdheid aan de universiteit
1
2
3

Prins, Kerkrecht, p. 173.
Van Rooden, 'Kerk', p. 28.
KB van 2 vm 1808.

4
5

De Jong,'Faculteiten'.
Aldus A. Ploos van Amstel, geciteerd in De Jong, 'Faculteiten'.
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6

Ook de hersteld evangclisch-luthersen zouden namelijk zo'n leerstoel op kunnen eisen, mogelijk gevolgd door de remonstranten en doopsgezinden.

7

In 1873 werd het Remonstrants Seminarie verplaatst naar Leiden, waar de faculteit der godgeleerdheid
toen geheel uit'moderne theologen'bestond (zie hoofdstuk 6). In 1797 was zo'n verhuizing ook al voorgesteld (De Jong,'Faculteiten').

8

Van Aken, Broederschap; Groen, Onderwijs, p. i65vv.

9

Brüsewitz,'Aankweek', p. 18.

10

Na 1709 kwamen geen lutherse synodes meer bijeen.

11

Domela Nieuwenhuis, Feestgave, pp. 8-12; Estié.Stichting, pp. 44-47.

12

Evenals in de 'hervormde' kerk bestond dat proponentsexamen uit twee delen; zie Estié,Stichting, p. 51.

13

Volgens de volkstelling van 1809 maakten de lutheranen 16,5 % uit van de Amsterdamse, 10,3 % van de
Noord-Hollandse en 2,80 % van de Nederlandse bevolking. In die tijd waren er in de Nederlanden veertig lutherse gemeenten met 51 predikanten. Remonstranten maakten slechts 0,19 % van de bevolking
uit; drie kwart van hen woonde in het hart van Zuid-Holland. Het percentage doopsgezinden was ongeveer twee keer zo groot (0,40 %). Zij waren voornamelijk te vinden in Friesland, op de Waddeneilanden (met name Ameland), in Noord-Holland (de Zaanstreek) en in de kop van Overijssel (Giethoorn).
Zie De Jong, Kerkgeschiedenis, p. 285; Knippenberg, Kaart, p. 40,53,270.

14
15

De Jong, Kerkgeschiedenis, p. 285; Knippenberg, Kaart, p. 47V; Domela Nieuwenhuis, feestgave, p. 19.
Estié, Stichting, p. 49; Domela Nieuwenhuis, Feestgave, pp. 18-20; Kühler, 'Seminarièn', p. 496. Aanvankelijk wilde de regering een of twee lutherse hoogleraren toevoegen aan de Leidse faculteit. Deze vreesde
echter dat de hervormde kerk haar studenten dan niet meer zou accepteren.

16

Zulks totongenoegen van de Groningse theologische faculteit, die vanouds ook Oost-Friese studenten
had getrokken (Sepp, Proeve, p. 42).

17

De hervormde mr A. van Gennep schopte het zelfs tot voorzirter (Estié, Stichting, p. 107). In de jaren 1840
ondernam de lutherse synode pogingen om greep te krijgen op de predikantsopleiding (Domela Nieuwenhuis, Feestgave, p. 23). Pas in 1878 verwierf zij her recht om zelf curatoren te benoemen.
KB s xii 1816, art. 7.

18
19

Deze nam bij zulke gelegenheden de plaats in van de Leidse hoogleraar dogmatiek.
Op last van de Leidse faculteit moest voor in de dissertaties van lutherse studenten worden herinnerd
aan artikel 108 van het Organiek Besluit, volgens hetwelk'dit specimen' niet'voor het gevoelen der faculteit of det school zal gehouden worden'. In dissertaties van doopsgezinde en remonstrantse studenten
ontbrak deze waarschuwing (Domela Nieuwenhuis, Feestgave, p. 22).

20
21

Art. 12; alleen voorde enkele 'hoogduitse' predikantsplaatsen werd een uitzondering gemaakt.
De Jong, 'Faculteiten', p. 4. Al in 1579 had de synode van 's-Gtavenhage aangedrongen op meer kerkelijke invloed op de benoeming van hoogleraren (Kuyper, Opleiding, pp. 606-612).

22

De Nationale Synode van Dordrechr (1578) bepaalde: 'De Professoren der Theologie sullen de belydenisse des gheloofs der nederlantscher Kercken onderschryven.'(Caput II, art. 4; geciteerd in Documenta,
1, p. 198). De Nationale Synode van Den Haag (1586) voegde hieraan toe dat dit 'oock den anderen Professoren wel betaemr* (art. 47; geciteerd in Documenta, 1, p. 202). De synode van Dordrech t(i6i8-i6i9) wilde dat de hoogleraren zich niet alleen aan de belijdenis maar ook aan de kerk zouden onderwerpen. Dit
laatste weigerden de Leidse hoogleraren, gesteund door de curatoren van hun universiteit. Zij stelden
een alternatieve tekst op, die ook na 1815 nog in gebruik was (Eckhof, Faculteit, bijlagen, pp. 15-20; Van
den Berg, 'Samenwerking", p. 2o8v).

23

Vroeger waren de hoogleraren alleen aanwezig geweest bij de vergaderingen van classis of synode wanneerdeze plaatsvonden in hun eigen stad.

24

Hofstede de Groot, Eigenaardigheid, p. 42; vgl. Vree, Godgeleerden, p. 42.

25

Zie Hofstede de Groot, Eigenaardigheid, p. 43; vgl. Michielse, Burger, p. nv.

26

R.C. Bakhuizen van den Brink, brief aan J. ter Meulen Hzn, Amsterdam 18 november 1838, geciteerd in
Brummel.Srutiirtyii, p. 179.

27
28

Na 1866 was dat plotseling afgelopen (Huizinga, 'Geschiedenis', p. 95).
Vgl. Cossee,'Godsdienst'.

29

Hofstede de Groot, Eigenaardigheid, p. 110.
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30

HHS1829,17; berek. DJB. Zeventien jaar later werd opnieuw opgave gedaan van de aantallen zielen en leden (HHS 1846, p. 9). Het landelijk gemiddelde bleek nu gestegen naar 35,0 %; in Friesland bedroeg het
21 %.

31

Het behoeft geen betoog dat deze verschillen statistisch significant zijn.

32

Hofstede de Groot, Eigenaardigheid, p. 22.

33

Huizinga, 'Geschiedenis', p. 87V; Vree, Godgeleerden, p. 279V.

34

HHS 1842, p. 158; HHS 1843, p. 137; Oosterzee, Kerft, p. 55. Dit besluit lijkt echter niet te zijn uitgevoerd: in
i860 drong de ASC erop aan 'den toegestanen invloed der kerk op de benoeming der hoogleerarcn te
doen in werking komen'(HHS i860, bijl. B, p. n6v). Toen de synode in 1872 opnieuw aandrong op inspraak werd dit haar door een commissie van rapport ontraden: 'Begeert de Kerk zulk een invloed, zij
stichte dan eene kerkelijke kweekschool...'(HHS 1872, p. 109).

35

Amsterdamse Réveil-mannen als Da Costa namen geen deel aan deze actie; zij verkozen de 'medische'
boven de 'juridische' methode van kerkherstel.

36

VanHogendorp.^Wr«, p. 52.

37

Van Hogendorp, Adres, p. 26.

38

Rutgers van der Loeff, Adres, p. 20.

39

Rutgers van der Loeff, Adres, p. 17V.

40

Elout, Brief, p. 15.

41

Hofstede de Groot, Godgeleerden, p. 17.

42

Hofstede de Groot, Godgeleerden, p. 19.

43

Zij het zonder geweld (Vree, Godgeleerden, p. 309).

44

Geciteerd in Zaal, Vloekjes, p. 146.

45

Kossmann, Landen, p. 154V.

46

HHSI84O, p. 102V.

47

HHS1840, p. 111.

48

Kossmann, Landen, p. 160.

49

Knippenberg, Kaart, p. 167; De Jong, Kerkgeschiedenis, p. 319.

50

HHS 1841, p. 11; HHS 1842, p. 12, HHS 1843, p. 12; vgl. De Visser, Kerk, m , p. 336V.

51

De Groningse predikant C.H. van Herwerden beklaagde zich erover dat afgescheiden predikanten en
katholieke priesters dezelfde overheidsbescherming genoten als hervormde en lutherse predikanten
terwijl hun opleiding plaatsvond in obscure, 'geheel buiten alle Staatstoezigt gestelde Seminarieèn'
(Vree, Godgeleerden, p. 274).

52

Reglement voor het Lager Schoolwezen en het Onderwijs binnen de Bataafsche Republiek (1806], art. 22-23.

53

Kruithof,Zonde; vgl. De Valk, 'Landsvader*.

54

Anslijn, Hendrik, p. 20.

55

Stilma, Sc/100/, p. 36W.

56

Langedijk, Geschiedenis, p. 49.

57

Verhave & Verhave, 'Vaccinatiekwestie'.

58

KB 211842. nr. 61.

59

Van Limburg Brouwer, Diepenbeek, p. 108; De Liefde, 'School', p. 9.

60

Oosterlee, Geschiedenis, p. 5,45.

61

Stilma, Sc/100/, pp. 51-66.

62

De Wekker, jg 2 [1845) nr 11, p. 4; geciteerd in Stilma,School, p. 141.

63

Bij KB 211842, nr 61 werd 'de verpligte vereeniging dier betrekkingen' verboden; vgl HHS 182, p. 41; HHS
1843.P-49V.

64

Geciteerd in Diepenhorsr, Verhouding, p. 84.

65

Visser, Kerk, m, p 334-365. Diepenhorst, Verhouding, p. 82; Rasker, Kerk, p. 155; vgl. hoofdstuk 6.

66

HHS 1843, p. 51.

67

HHS1843, p. 51.

68

De door de ASC opgeworpen vraag of hoogleraren die geen proponentsexamen hadden afgelegd in de
hervormde kerk dit alsnog zouden moeten doen, werd dooreen meerderheid ontkennend beantwoord.

69

Van Hengel, Hofstede de Groot, Te Gempt, Van der Tuuk, Boeles, Potholt van Dorp, Metzlar, Van Laak
enjongsma.
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70

N.N. [classis Bommel], Adres, p. 15.

71

N.N.,Synode, p. 66;curs. D/B.

72
73

N. N. [classis Dokkum], Adres, p. 14.
N. N., Synode, p. 12.

74

N.N.,5ynö<fc, p. 11,16.

75

N. N. [classis Bommel], Adres, p. ïov.

76

HHS1848, p. 55V.

77

Prins, Kerkrecht,p. 167.

78
79

HHS 1848, p. 268; HHS 1849, pp. 271-286,494.
HHS 1850, p. 91, 388, 400.

80

HHS1862, P.376V, 416V.

81

HHS 1866, pp. 170-173; 2ie ook HHS-B 1872:153V; vgl. hoofdstuk 8.

82
83

E. J. Diest Lorgion uit Groningen; HHS 1866, pp. 170-173.
HHS1872, p. 108.

84

In dat jaar waren A. Kuenen (Leiden), J.J. van Oosterzee (Utrecht) en D. Chantepie de la Saussaye (Groningen) aan de beurt. Een van de drie ontbrak kennelijk.

85
86

HHS 1874, p. 347V.
HHS 1876, pp. 206-237.

87

Over de gewone oftewel 'staats'-hoogleraren had de kerk even weinig te verrellen als vroeger. Maar pas
in 1912 zou een minister het aandurven om een nier-hervormde tot hoogleraar in de theologie te benoemen (A. Noordtzij; BLGNP m 282). In 1880 pleitten Utrechtse studenten al wel voor het benoemen van
een joodse lector talmoedica en tabbijnse literatuur.

88

Ieder jaar zouden twee van de drie steden een van hun beide kerkelijk hoogleraren afvaardigen naar de
synode. In de ASC zouden dezen geen zitting meer kunnen hebben (HHS 1876, p. 2i8v, 228V, 342V, 356V).
In de commissie die het Reglement op hetHooger Onderwijs in de Godgeleerdheid had voorbereid, hadden twee
van de vijf leden 'overwegende bezwaren' geuit tegen zitting van de hoogleraren (HHS 1876, p. 22).

89

In de synode van 1876 verklaarde de Leidse hoogleraar L.W.E. Rauwenhoff zich tegen de academiepreek: deze zou de hoogleraar maken tot 'een predikant zonder gemeente'. De overgrote meerderheid
achtte het echter van groot belang 'dat de kerkelijke hoogleraren (...) tevens Evangeliepredikers blijven'.
Bovendien was het rijkshonorarium niet te versmaden (HHS 1876, p. 326). Otterspeer (Wiekslag, p. 354V)
berekende dat de ƒ 412,50 die de Leidse hoogleraren in de eersre helft van de jaren 1870 voor hun academiepreken ontvingen een belangrijke bijverdiensre vormden. Door het geringe studentental ontvingen zij namelijk gemiddeld slechts zo'n vijfhonderd gulden aan college-en examengeld.

90
91

Vgl. Clements,'Oranjepreken'.
Muurling, Godgeleerdheid, p. 79.

4 Theologanten in de studentensamenleving
1

Uitdrukking, ontleend aan een verhaal in USA 1841.

2
3

'Brief van een jong predikant aan een vriend uit zijn studietijd', GSA 1865.
Van de studenten die zich in de jaren 1805-1809 voor het eerst in Utrecht lieten inschrijven was meer dan
een derde theoloog (89/265=34 %); in de jaren 1810-1814 was dat zelfs bijna de helft (120/247=49 %). In de
volgende periode van vijfjaar was het aandeel van theologen veel kleiner: iets meer dan een kwart. Maar
in 1821 en 1822 was alweer ruim een derde van de nieuwelingen theologant (resp. 36/92=39 % en
41/100=41 %)('Catalogus' in USA 1880,1884 en 1885; mijn telling, DJB).

4

Volgens Otterspeer schreven juristen zich vaak een jaartje niet in, om collegegeld te besparen; vgl Jensma & De Vries, Veranderingen, pp. 129-164.

5

Aan hetAmsterdamseAtheneaumstonden in i825zo'ns5 theologanten ingeschreven; tezamen met de
negentien doperse, lutherse en remonstrantse kwekelingen maakten zij bijna de helft van alle studenten u i t (zie Gedenkboek 1932).

6

Van Rooden, 'Stand'; vgl Jensma & De Vries, Veranderingen, pp. 165-184.

7

HHS1821, p. 35.
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8
9
10
11

HHSl8l8, p. 12, 72.
HHS1817, p. lo6;HHSl8l8,p. 72.
HHS1820, p. 21.
HHS1820, p. 17.

12

KB 2 viii 1815, art. 127. Een promotie in de theologie (of in de letteren) kosste zestig in plaats van honderd
gulden.

13

HHS1820, p. 18; het jaar daarop stelde een synodale commissie voor om ook jongens toe te laten die geen
academisch, maar alleen huisonderwijs hadden genoten — bijvoorbeeld van een predikant (vgl. HHS
1821, p. 36).

14

KB

15

Geschrapt werden 'Grieksche oudheden', 'Ncderduitsche taal of Grammatica' en wijsgerige ethiek; het
onderwijs in de landhuishoudkunde werd beperkt tot een jaar. De aanstaande doctores theologiae weiden
vrijgesteld van natuur- en sterrenkunde (vgl KB 15 xi 1820, art. 5).

16

Ook in de Franse tijd waren theologanten vrijgesteld van collegegeld (Decreet 17 111809; zie GSA 1813,
p. 20-24). Van 1876 tot 1982 (!) zouden zij half collegegeld betalen.

17

15 xi 1820.

18

Pas toen overheidssubsidie aan de private studentenbeurzen onhaalbaar bleek(HHS 1817, p. 61, io6v, 114;
HHS 1818, p. 14). had de synode aangedrongen op verruiming van de rijksbeurzen (HHS 1821, p. 33V).
Boers, Handboek, p.3.

19

N.N. [B. Verwey],Adres, p. 69.

20

Een kortere, maar diepere inzinking had zich eerder voorgedaan in de jaren veertig en vijftig van de
achttiende eeuw.

21

Het aantal geslaagden voor het proponentsexamen steeg van 25 in 1820 tot 104 in 1830 (HHS 1821,1831).

22
23

Zie het jaarlijks 'Overzigt/ in HHS 1829, p. 8.
'Een korf', GSA 1868, p. 43.

24

Leiden 1820: 73/300 = 24,3 %; 1825: 133/391 = 34,0 %; 1830: 283/748 = 37,8 % en 1835:197/634 = 31,1 %;
Utrecht 1825: 193/392 = 49,2 %; Groningen 1829:138/287 = 48,1 %; 1830:142/290 = 49,0 %. Theologen
maakten in de jaren twintig en dertig gemiddeld een kwart uit van het totale aantal Leidse studenten
die 'afstudeerden'. In Utrecht daarentegen was hun aandeel in het aantal eindexamens nog groter dan
hun aandeel in de studentenpopulatie: in de eerste helft van de jaren dertig zo'n 60 % (Bron: LSA, USA en
GSA van de betteffende jaren).

25
26

'Vlerk'[B. Gewin], Reisontmoetingen, p. 4i2v; De Boekzaal der Geleerde Wereld (1716-1863) was een Tijdschrift
voor de Protestantsche Kerken in hetKoningrijk der Nederlanden.
N. N., Wenken, p. i6v.

27
28
29

N. N. [J. de Vries], Studenten-leven, p. 7.
J.P. de K.,'Fragmenten uit het dagboek van een ander proponent", in: DeTijdspiegel, 1844, p. 288v.
H H S 1837, p. 20V, 123V.

30

Nog in 1856 klaagde men dat in sommige gemeenten 'een onmatig groot aantal candidaten tot het
waarnemen eener predikbeurt wordt uitgenoodigd'(HHS 1856, p. 238V). Vaak zouden zelfs hun reis- en
verblijfskosten niet worden vergoed.

31

Potgieter, 'Als een visch op het drooge'[i84i]. In: Proza, 11, p. 259.

32
33

Potgieter,'Visch', p. 284,275.
N. N. [J. de Vries], Studenten-leven, p. 36V.

34
35

N.N. [J. de Vries], Studenten-leven, p. 38.
KB 13x1836; KB 15111843.

36

Let wel: vóór de Wet op het Hooger Onderwijs van 1876.

37
38

Zo overtrof in de jaren rond de eeuwwisseling het aantal afgestudeerde theologen dat der medici; zie
CBS, Statistiek van het Hooger Onderwijs, 1930/31; 's-Gravenhage 1932, p. 77 (staat zi].
Btom, Omkeer, p. 44.

39
40

J. Baart de la Faille, 'Descriptio Rundrorum', GSA 1816.
Luy t, Studentenschetsen, p. 52.

41

Hoe is het mogelijk dat Brom er zo ver naast zat? In de eerste plaats gaat hij uit van de twintigste-eeuwse
studentensamenleving, waarin theologen volstrekt marginaal waren. In de tweede plaats had deze
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voorstelling van zaken een politieke functie: gezien de minachting voor kerk en theologie zou er reden
zijn voor het oprichten van een katholieke universiteit (in datzelfde jaar).
42
43

VanderMeulen,'Burse'.
Geciteerd in Schotel,Studenten-oproer, p. 28.

44
45

Geurts,'Voorgeschiedenis'.
Geciteerd in Schotel, Studenten-oproer, p. 28; ook de Nationale Synodes van 1581 (Middelburg) en 1586
('s-Gravenhage) pleitten voor collegia.

46
47

Geci teerd in Schotel, Studenten-oproer, p. 49.
Dat waren overigens niet altijd theologen en zeker niet altijd Nederlanders: veel buitenlandse studenten vonden hier onderdak. In de zeventiende eeuw was erin Leiden ook een Waals College; veel kleiner
en minder streng dan het Sta ten-College (zie Posthumus Meyjes,Geschiedenis).

48

KB

49
50

Althans, tot 1820 (vgl KB 15 xi 1820, art.5).
Van der Zijpp, Geschiedenis, p. 192, 215W; Sepp, Proeve, p. 224; Zilverberg, 'Geloofsgemeenschap', p. 8ov.
Nog in 1880 stichtten doopsgezinde studenten het Wis- en Natuurkundig Dispuutgezelschap 'Newton' (zie
ASA 1900).

2 vin 1815, art. 1.

51
52

Huizinga, Geschiedenis, p. 111.
KB 2 vin 1815, artt. 92-99.

53
54

KB

55
56

HHS1842, p. 130V; HHS1843, p. 116,130-133; HHS 1845, p. 107; vgl Huizinga, 'Geschiedenis', p. lil.
In Diepenbeek (p. 79V) vertelt Van Limburg Brouwer hoe een orthodoxe theologant een preek houdt tegen de wiskunde, vanwege haar ondermijning van de leer der Drie-eenheid: 'Drie kan niet één zijn!
O belachelijke waanwijsheid!'

57
58
59

Daubanton, Vorming, p. 50.
Amersfoort,'Strijd'.
TRE, xx, 1/2, s.v. 'Krieg'; RGG', VI, S.V. 'Wehrplicht und Kriegsdienst".

60

In Amerika was dat niet aan de orde: algemene dienstplicht werd pas ingevoerd bij het uitbreken van de
Burgeroorlog. Vrijstelling van alle clergy werd ingevoerd toen de Vetenigde Staten betrokken waren geraakt bij de Wereldoorlog.

61

KB 7 vi 1817; KB 8 vu 1818 nr 129. Koning Willem stelde in 1815 een twaalftal part-time 'veldpredikers' aan
(zie Sepp,Leger). Honderd jaar late t, kort na de Eerste Wereldoorlog, waren er zo'n vijftig leger- en vlootpredikanten (zie NKH 1920-1922, bijlage M).

62

HHS 1822, p. 39. Pas veertig jaar later merkte de ASC op dat de gebruikte termen onjuist waren: 'De Hervormde Kerk kent geen geestelijken, maar dienaren des Woords.'(HHS 1862, bijlage B, p. 187V)

63

Zie o.a. Geelkerken 1909, stelling I. Bij de opening van het collegejaar 1914/15 riep de Leidse hoogleraar
Knappert de studenten op om bij de regering aan te dringen op afschaffing van de vrijstelling (zie Knappert, 'Dienstplicht", p. 22). In juni 1915 namen de Leidse theologanten zo'n motie aan; de studenten in
Amsterdam volgden spoedig.

64
65
66

Otterspeer, Wiekslag, p. 420.
Jan ten Brink, 'Van vijf, de minste'[i857]. In: Novellen, p. 169.
In het register op de eerste 25 jaargangen van de Handelingen der synode, werd de 'geheele vrijstelling van
de militie' dan ook ondergebracht in de rubriek 'Maatregelen tot aanmoediging det godgeleerde studiën'.

67
68

Loncq, Schets; vgl Otterspeer, Wiekslag, p. 452.
RAU, FA De Geer van Jutphaas, inv.nr 267 Memoires B. R. de Geer; vgl. BLGNP III 129.

69

Isaac da Costa, 'Nehemia IV. Aan mijn vriend, den theol.srud. H.P. Schölte, uitgetrokken met de Leidsche studenten, oct. i83o'[fragment). In: Dichtwerken, II, p. 195V. Evenals zijn wapenbroeders A. Brummelkamp en S. van Velzen zou de geadresseerde een hoofdrol spelen in de Afscheiding van 1834. Wie
zich wel bij de Leidse Jagers aanmeldde, maar wegens zijn 'kortzigtigheid' niet mee mocht, was L.G.C.
Ledeboer. Ook hij zou later breken met de hervormde kerk (Stol, 'Jagers'; Rasker, Kerk, p. 69).

70

Costerus, Brieven, p. 16.

9 ix 1826, art. 5.
H. P. Burlage, 'Jeroeniade', USA 1836, p. 152.
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71

Uiteindelijk gingen twee doopsgezinde studenten in dienst; een oud-student sneuvelde (Welcker,
'Eeuw', p. 79v).

72

J. F. van Oordt; deze had zich in 181s, met 44 andete Uttechtse studenten, bij de Compagnie Vtijwillige
Jagers gevoegd. Het initiatief daartoe ging uit van het genootschap UCileDuki.

73
74

Zie o.a. Clements, 'Otanjepreken'.
Schama, Patriotten, pp. 113-izi.

75

Jacobus Bellamy, 'Aan eenen Vaderlandslievenden Prediker' [fragment]. In: Verzen, p. 64.

76

Wolff & Deken, Leevend, r/,p. ïz.

77 Vgl Kossmann, Landen, 1, pp. 133-143.
78 Jeannette Van Maanen, agée 9 ans, 'Wij en de Belgen'[fragment]; Huizen, Ie 24 Septembte 1831; manuscript, 4 bladzijden, 11 x 16 cm., in mijn bezit, DJB.
79

De kwekelingen zouden ongeveer hetzelfde curriculum doorlopen als Noord-Nederlandse, protestantse theologanten (KB 14 vi 1825, art. 2).

80

KB 11 vu 182s; vgl KB 20 xi 1825; na een concordaat met het Paus Leo xn, in 1827, bond Willem in: de vooropleiding werd facultatief (KB 20 vi 1829; vgl KB 2 x 1829). Daarmee was het lot van het Collegium bezegeld; in januari 1830 wetd het opgeheven.

81
82

Hagendijk, Studentenleven, p. 34V; Van Zonneveld, Club, p. 34V.
Vanaf 1813 noemde het zich zelfs: Collegium Omnium inBelgioSenatuumSupremum (1813); deze pretentieuze naam verwees naar de macht van de Leidse senaat ten opzichte van ontgroensenaten in Amsterdam,
Franeker en Harderwijk.

83
84

De Vrankrijker, Eeuwen, p. 2i8v.
Geciteerd in Frank & Wiardi Beekman, Geschiedenis, p. 3; vert. DJB.

85
86
87

N.N., Voorfteoï, p. 37;curs.DJB.
Ook wel 'Senatus Veteranorum Glirium' geheten: de raad der 'ouwe rotten'.
Zie echter De Vrankrijker, Eeuwen, p. 248; Van Vredenburch, Schets, p. 220.

88
89

Van Vredenburch, Schets, p. 168.
Colmjon,Bafcftuizen, p. 26.

90
91
92

Patriot, 'Klacht...' ASA 1878, p. 47.
'Iets over den senaat Ne Praeter Modum, 1818-1851', ASA 1861; vgl De Vrankrijker, Eeuwen, p. 234.
Onder diezelfde naam werd in 1890 een fameus studententijdschtift opgericht; hergebruik van namen
kwam in de studentenwereld wel meer voor.

93

Kühler, 'Seminaria', p. 491V.

94
95
96

Brüsewitz,'Aankweek'.
DeGénestet,'HetSchotje'[i8so; ftagment], Dichtwerken.
De Vrankrijker, Eeuwen, p. 234V. De remonstrantse studenten hadden zich inmiddels teruggetrokken
uit Studia Nos Ingunt en E tebon; zie Welcker, 'Eeuw', p. 77V.

97
98
99

ASA1852, p. 71.
Welcker,'Eeuw', p. 78V.
In Utrecht werd pas in 1848 een modern studentencorps opgericht; vandaar dat de Utrechtse senaat na
1850 meer leden telt dan daarvoor. De oprichting van het Amsterdamsch Studenten Corps vond plaats in
1851; de gevens in tabel 4.a hebben tot en met de jaren 1840 bettekking op Ne Praeter Modum.

100

Het is daarom onterecht dat Hillige & Fennema (in hun artikel 'Studentencorpora') alleen senatoren onder de loep nemen.

101
102
103

De Vrankrijker, Eeuwen, p. 292.
'KYikspzan',Studenten-Typen, p. 126V.
'Souvenir pour mon cher Van Lennep'[i844; fragment], geciteerd in Mathijsen ca., Schandaal, p. 28.

104 Mathijsen e.^.,Schandaal.
105 Brief aan J, van Lennep, Londen, 13 vi 1834; geciteerd in Mathijsen, Van Lennep, p. 43.
106 LSA1843, bijlage B.att. 13.
107 Studentenleven, 11 [bijlage in], p. 221.
108 M., 'Aandoenlijk maar waar", ASA 1864.
109

De Vrankrijker, Eeuwen, p. 311.

110

Welcker,'Eeuw', p. 51.

43O

in

Van de studenten geneeskunde ging een op de zes te paard (Van den Bcrgh, Gedenkboek, bijlage F; mijn
telling, DJB).

112

Ook in het kerkbestuur ontmoetten zij elkaar; een groot deel van de ouderlingen in de hervormde synode was meester in de rechten.

113
114

Zie de gelijknamige schets van Klikpsaan in Studenten-Typen.
De Vrankrijker, Eeuwen, p. 311; vgl Janssen & Voestermans, Studenten; Hagendijk, Studentenleven, pp. 5182.

115

LSA 1875, ASA 187s, GSA 1875, USA 1875 (mijn telling, DJB). Wanneer men studenten theologie buiten beschouwing laat, is het percentage corpsleden in Utrecht(62 %) vrijwel even hoog als in Groningen (65 %).

116
117

Janssen & Voestermans, Studenten, p. 29V.
De redactie van de Uttechtse studentenalmanak voor 1872 voegde theologanten twee bijtende citaten
toe. Ook nam zij drie gedichten op van J.A.M. Bressier, die hun schijnheiligheid en opportunisme hekelde. Na enkele jaren herenigden de godgeleerden zich met de senaat. Maar in 1878 werd opnieuw een
Theologenbond gevormd.

118

In Amsterdam was van 1880 tot en met 1900 ongeveer de helft van de theologiestudenten corpslid; dat
was evenveel als in andere faculteiten.

119

'Wat staat daar — Spreuken 23:20a, meneer?' vroeg Reef met een strak gezicht. Verenhorsr werd een
beetje rood. 'Daar staat: "Zij t niet onder de wijnzuipers." — 'En b, wat staat in 0?' — 'In b staat... ù scaat:
"noch onder de vleeschvreters." — 'Hé, waarom hebben ze die woorden er niet bijgenomen?' — 'We
zijn slechts geheel-onthouders, geen vegetariërs, meneer.'(Loosjes, Kameleon, I, p. 62)

120
ïzi

VincentLoosjes,Kflmd«m, I, pp. 65-68.
Encrevé,'Fils'.

122
123

De Jong, 'Eeuwen', p.55.
26/1708 = 1,5 % (NKH 1964/5).

124
125
126

Mondelinge mededeling van dr J. Vree.
N.N. [J. de Vries],Studenten-leven, p. 56.
'Brief van een jong predikant aan een vriend uit zijn studietijd', GSA 1865, p 6v.

127

D. van der Greb, 'Obscuur', ASA 187z, p. 120.

5 Godgeleerden in de letterkunde
1

François HaverSchmidt, 'Dat heertje met zijn witte das'[i865], geciteerd in: Nieuwenhuys, Dominee,
p.115.

2

Een van de drie proponenten die Potgieter ten tonele voerde in zijn novelle 'Als een visch op het
drooge'[i84i] was 'student-auteur'.

3

Klikspaan verklaarde de impopulariteit van de student-auteurs uit hun neiging tot 'pedantisme' en
hun hang naar erkenning in de burgermaatschappij.

4
5

Smit, Potgieter, pp. 71-77,89V; Van Eyk, 'Inleiding 1 ; Kamphuis, 'Inleiding'.
Drost en 'Bakkes' waren lid van de letterkundige vriendenkringP/n/omaffria (1828-1847), waar later ook
Busken Huet toe zou behoren (Van Zonneveld, Club, p. 47).

6

Aerts, Letterheren, p. 71 v.

7

Buitengewoon hoogleraar J. Bake laat ik buiten beschouwing.

8

De Jong,'Faculteiten'.

9

Laatstgenoemde ging in 1856 over tot de hervormde kerk.

10

Drie van hen waren predikant geweest; een had gewerkt voor het Nederlandseh Bijbelgenootschap.

11

Zo ook Adam Simons, hoogleraar Nederlands in Utrecht van 1815 tot zijn dood in 1834.

12

E. A. Borger,'Aan den Rijn. In de lente van het jaar 1820' [fragment]. In: Nalatenschap.

13

In zijn schets van'De familie Stastok'(opgenomen in de Camera O&ycwra) beschreef Hildebrand hoe het
word t voorgedragen op een burgerlijk avondje.

14

'Uitboezemingen bij Borgens dood'. In: Borger, Nalatenschap.

15

In 1857 werd door zeven Utrechtse studenten een naar Borger vernoemd dispuut voor uiterlijke wel-
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16

sprekendheid opgericht(zie USA 1875; zie ook USA 1930).
J. van Lennep, KlaasjeZevenster, p. 8; curs. DJB.

17
18

Eenmaal student was hij twee keer bekroond bij een academische prijsvraag (zie hoofdstuk 6).
Hasebroek, Dichteralbum, p. 107; Nijland.lCTCT, p. i8v.

19

Singeling, Schrijven, p. 196W. Zelfs als de gewraakte ledenlijst van Prodess canendo buiten beschouwing
wordt gelaten, telden de letterkundige genootschappen onder hun leden nog altijd aanzienlijk meer
predikan ten (N=ii4) dan'praktiserend juristen'(84) of'onderwijsgevenden'(70).

zo

Singeling (Schrijvers, p. 197) constateert wel datstudenten meestal actiever waren dan anderen; dit verklaart hij uit de vrijheid die zij genoten.
Van Zonneveld, Dagboek, p. 195; vgl. Visser 't Hooft, Student, p. 34.
Van Zonneveld, Club, p. 8iv.

2t
22
23

Van den Betg, 'Sociabiliteir'; vgl. idem, 'Horen zeggen'; idem, 'Lulofs'.

24
25
26

Des Amorie van der Hoeven, Chrysostomus, p. 31; vgl. Van Kampen, Handboek, p. 12.
Bousquet, Verhandeling, p. 14,36.
Clarisse, Voorlezingen, p. 12.

27

28

Van der Palm, 'Redevoering", p. 85; zie ook de opening van deze rede: 'Al wat in den mensch groot en
voortreffelijk is, en de gansche ontwikkeling zijner vermogens, heeft hij aan de zamenleving te danken
(...) En wat is het, waatop deze zamenleving steunt? [...] Niets anders dan de Spraak', het onwaardeerbaarste en tevens het wonderbaarste van alle onze vermogens...'(p. 41)
Bousquet, Verhandeling, p. 3.

29
30

Bousquet, Verhandeling, p. 5; vgl. Van Kampen, Verhandeling.
Bake, Redevoering, p. 148.

31

Bake, Redevoering, p. 175,152V; vgl. Van der Palm, Redevoering, p. 6z: 'waaraan onderscheidt gij de meer of
minder beschaafde levensstanden in ons midden? Is het niet voornamelijk aan hunne spraak?'; vgl.
Goudsblom, 'Nederlands'.

32

Mr P.S. Schuil (Karakteristiek, p. 1) trok expliciet die vergelijking. In handboeken voor welsprekendheid
zijn veel beleefd heidsregels te vinden. Zo waarschuwt Clarisse (Voorlezingen, p. 400V) de predikant tegen
overvloedig kuchen, spuwen en neussnuiten, tegen zwaaien met de zakdoek, 'in één woord alle bezigheid met zijn lighaam'.

33

In deze en dergelijke termen beschreef Beets de voordrachtskunst van zijn idool, Van der Palm; geciteerd in Van Zonneveld, Club, p. 108; vgl. De Groot, Van der Palm, pp. 132-176.
Clarisse, Voorlezingen, p. 291.

34
35
36
37

38
39

Clarisse, Voorlezingen, p. 394V. Waar de houding het beschavingspeil van de redenaar zou verraden, sprak
uit zijn gezicht vooral zijn karakter.
Schuil, Karakteristiek, p. 10; Van Kampen, Verhandeling, p. 6v; Eschenburg, Handboek, p. 596.
Na het hervormde en het lutherse werd in 1821 ook het 'Nederlandsch Israëlitisch Kerkgenootschap' bij
koninklijk besluit (her)ingericht; in zijn Algemeen Reglement werd vastgelegd dat de opperrabijnen Nederlands dienden te spreken.
Lenders, Burger, pp. 213-218.
Vis, 'Groningen', p. 195.

40

Van Rooden, 'Stand'; Knippenberg & De Pater, Eenwording; Goudsblom, 'Nederlands'.

41

Klikspaan.Sfuifentoi/even, p. 15. Decennia latet verhaalde Kneppelhout hoe twee heren tijdens een wandeling worden opgeschrikt door een ijselijk geschreeuw: 'Vast dronken lui! 't Schijnt wel, helaas! dat
men elkander / Hier in de veeren zit, — /Nee! 't is de predikant, die voor den Nederlander / De God van
Neêrland bidt.'('Hoe niet te preêken'[i87o; fragment]. In: Allerlei)

42

Aldus Beets over de intredepreek van ds J. Dermout op 24 april 1836 in Leiden (Van Zonneveld, Dagboek,
P-244)-

43

Des Amorie van der Hoeven, Chrysostomus, p 32V. De stelling van J. Steenmeijer'Welsprekendheid is één'
(1853) was dus niet zo nieuw als Van den Berg ('Weg', p. 214) suggereert.

44

Voor Siegenbeek, die in Leiden welsprekendheid doceerde, was de oprichting van de Rederijkerskamer
daarom nogal pijnlijk (Willems, Hasebroek, p. 38).
'Klikspzazn',Studentenleven, p. 2,12.

45
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46

Van Zonneveld, Club, p. 66v.

47
48
49

Van Zonneveld,'Beets'.
Van Zonneveld, Club.
Gewin werkte enige tijd als vicar in de Nederlandse Gemeente van Londen (BLGNP II 21 jv).

50

't Hooft,Student; Jongejun.Humor-cultus.

51

Hildebrand, 'Humoristen'. In: Camera Obscura.

52

In dit opstel besprak Potgieter behalve Klikspaans Studenten-Typen en Hildebrands Camera Obscura ook
twee veel minder bekend geworden bundels 'schetsen en typen': De Nederlanden (met bijdragen van o.a.
Jacob van Lennep, Beets, Hasebroek en J. J. L. ten Kate) en Nederlanders door Nederlanders geschetst.

53

N.N.[W.A.Hecker],OuoïEgo'

54

'Hildebrand', 'De Familie Kegge'[i84o). In: Camera, p 198.

55
56

Busken Huet, 'Cremer*.
Eerder, in 1832, was de OpregteBrabandsche almanak opgericht.

57

Heldring,Leven, p-53v.

58

Drost, 'De Augustusdagen'. In-.Schetsen, p. 153; deze novelle, oorspronkelijk De Burggeesten geheten, werd
voltooid en in 1835 postuum uitgegeven door Potgietet, Bakhuizen van den Brink en Heye (zie Kamphuis,'Inleiding').

59

Van der Palm,'Redevoering", p. 63.

60
61

Busken Huet, 'Nicolaas Beets'[i864]. In: Fantasien, 11, p. 112.
Potgieter,'Kopijeerlusr 1 , p. 401.

62

Busken Huet,'Nicolaas Beets'[i864). In: Fantasien, 11, p. 108.

63

Beets, 'De Familie Stastok'[i839]. In: Camera.

64

J.J. L. ten Kate merkte op 'dat de meeste autheuts deze eeuw in een kruidmengery of een drogistwinkel
het eerste daglicht zagen'; hij verklaarde dit uit'den vtoegtydigen roemzuchtwekkenden aanblik der
gedroogde lauwrierblâren'(Ten Kate, 'Autheur', p. 153V).

65
66

Pogieter,'Kopijeerlusr/, p. 406.
Van Koetsveld, Masf/and, p. 44.

67
68
69

Van den Berg, 'Sociabiliteir'; idem, 'Lulofs'.
Vree, 'Kraaienplaag".
Muurling, Godgeleerdheid, p. lv.

70

In 1847 schreef Potgieter een vernietigende bespreking van Ter Haars dichtverhaal De St Paulusrots (zie
Studiën, n, pp. 136-190; vgl. Brom, Dominee, p. 28; zie ook Busken Huet, 'B. ter Haar1. In: Fantasien, vu, p.
12: 'Alles knutselwerk, dilettantisme, art industriel').

71
72

Aldus Busken Huet, 'De Génestet/11869]. In: Fantasien, 111, pp. 60-80.
'Aan Hedwig'tfragment; 1851-1853]. ln:Snikken.

73
74

Pierson, 'Gemeente'[i865], p. 24.
Busken Huet, 'Nicolaas Beets'[i864). Ln: Fantasien, 11, p. 133.

75

Busken Huet, 'C. E. van KoetsveId'(i864]. In: Fantasien 11, p. 58; vgl. Praamstra, Verstand, p. 11,32V.

76

Busken Huet, 'A.W. Bronsveld'[i864]. In: Fantasien, XV, p. 30.

77

Pierson volgde zijn voorbeeld: in 1865 verruilde hij het predikambt voor een leerstoel in de letteren, te
Heidelberg (zie Pierson, 'Gemeente'; vgl. Praamstra, 'Modernisten'; Balke, 'Pierson'; Trapman, 'Pierson').

78

Zie Ter Haar, 'Aan de Hervormde Kerk van Nederland'. In: Dichtwerken, 11, p. 211V.

79

Geciteerd in Kotteweg & Idema, Vinger, p. 297.

80
81

Opmerkel ijk genoeg bleef François HaverSchmidt onvermeld.
Vgl. Ruiter & Smulders, Literatuur, pp. 77-83 ('De dominee-dichters en Van Gogh').

82

Dichten was voor dominees dan ook een goede bijverdienste. Voor De Schepping toucheerde Ten Kate,
bijvoorbeeld, een honorarium van ƒ 3500,-(Korteweg & Idema, Vinger, p. 191; vgl. Peperkamp,'Schepping*; zie ook Hooijer-Bruins, Domineedochter, p. 61).

83

Zie Bronsveld, Vervolgbundel. Het grootste aantal liedteksten (23) was afkomstig van de Haagse predikant Roelof Bennink Janssonius (1817-1872; zie BLGNP II 58). Vijftien teksten haalden ook de hervormde
bundel van 1938. Maar in het Liedboek uit 1973 bleef daar slechts een van over (gezang 314).
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84

Oorspronkelijk was dit gezang (209) bedoeld als 'zondagslied'.

85
86

Liedboek voorde kerken [1973], gezang 14:1.
Vgl. Bank, 'Afscheid' en Heeroma, 'Probleem'.

87

De Schutter, Verhaal, p. 159.

88

'Mul taruli', Specialiteiten, p. 130V; vgl. Rui ter & Smulders, Literatuur, pp. 96-99.

89

Busken H u e t , ' C E . van Koetsveld'(i864]. In: Fantasien, 11, p. 53.

90

Korteweg & Idema, Vinger, p. 300.

91

Piet Paaltjens, 'Bij het vijftigjarig bestaan van het Leidsch Studentencorps'[i889; fragment], In: Nagelaten snikken.

92

Dit gold ovetigens ook voor de vele juristen die de negentiende-eeuwse Nederlandse letterkunde rijk
was. Waarom spreekt men nooit van 'de meester-schrijvers'?

93

Busken Huet, 'Nicolaas Beets'(i864). In: Fantasien, II, p. 124.

6 De jonge doctor in de theologie
I

Jan ten Brink, 'Van vijf, de minste'[i8s7]. In: Novellen, aanhangsel vi,t\)eanetteen}uanito, p. 167.

z
3

Dat is: door hun ouders naar huis gehaald in een 'sjees' (chais), een lichte koets.
De enige andere graad was het 'kandidaats'; het vroegere 'licentiaat was afgeschaft.

4

Oort, 'Herinneringen', p. 74; curs. DJB.

5
6

LSA1848, p. 238; geciteerd in Otterspeer, Wiekslag, p. 527.
Loncq.Sctas; Frijhoff.Sociéfé.

7

Bibliotheek van Theologische Letterkunde, jg 3 (1805), p. 206; de recensent schreef dit toe aan 'vrees van anderen in het licht te zullen staan, en dus de slachtoffers van nijd en afgunst te zullen worden'(p. 207).

8

Na 1876 werd nog maar één voorstel gevergd. Doopsgezinde studenten moesten zelfs zes keer preken
(Wekker,'Kweekschool', p. 38).

9
10
II

N. N-, 'Losse bladen', GSA1862, p. 24.
ASA1872, p. 139.
Zo merkte Beets op bij het voorstel van [W.G.?] Brill (Van Zonneveld, Dagboek, aantekening van 1 mei
1834). De kuitbroek vestigde dus de aandacht op het geslacht van de kandidaat of predikant.

ïz

Voor theologanten was het voorstel, voor andere studenten de promotie de eerste gelegenheid om een
witte das te dragen. In de negentiende-eeuwse Nederlandse letterkunde zijn talloze verwijzingen te
vinden naar dit merkteken van de beschaafde stand.

13

Zie o.a. Gunning, Herinneringen, p. 74; Bronsveld vertelt dat hij bij het voorstel van zijn vriend G.H.Lamers (rond 1855) optrad als Tcamer-paranimf', 'een waardigheid die nu onbekend is geworden'(Bronsveld, Souvenirs, p. 118). In het doopsgezind seminarie gaven de paranimfen, net als bij een promorieplechtigheid, als eerste commentaar op de preek (Welcker, 'Kweekschool', p. 38).

14

N.N., 'Eerste voorstel van Jan van Piggelen Jr", LSA 1873, p. 52V.

15

Maju, 'Optische tafereelen', ASA 1872; een lijk' is een laveloze student.

16

LSA 1821. François HaverSchmidt vertelde over deze heuglijke dag: 'Zoete maagdekens luisterden het op
[,.,] maar geen preekvat volgde 't want de tegenwoordigheid des ouden heers ried een bedaard dinertje
op de kamer (...] aan.'(brief aan A. van Wessen, 27 december 1858; gecireerd in Nieuwenhuys, Dominee,

17
18
19
20

21
22

P-57).
Van Lennep, Klaasjezevenster, p. 40.
Lamers Jaren, p. 29; Eekhof, Faculteit, pp. 80-90.
Cramer, Faculteit, pp. 75-82; Frijhoff, Société, pp. 264-279; Groen, Onderwijs, p. 70V.
NNBW ix 841; Sepp, Proeve, p. 58. Mogelijk liet dit zo lang op zich wachten omdat Rau geen predikant geweest was. In 1730 had de faculteit verklaard dat zij alleen nog eredoctoraten zou verlenen aan hoogleraren die dominee geweest waren (zie Cramer, Faculteit, p. 76).
Doekes, Doctorenambt.
Eind achttiende eeuw waren er ook zulke'losse professoren' in Haarlem, Kampen, Arnhem, Zalt-Bommel, Goes, Zwolle, Gorkum, Delft, Alkmaar en Den Haag (Kuyper, Opleiding, p. 603).
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23

De jong,'Faculteiten'.

24

Van Rooden,'Stand', p. 59.

25

Sepp, Proeve, p. 120V.

26

De opgave van de Staatsalmanak is echter onvolledig; zo ontbreken ds J. Engelsma Mebius van Rijperkerk en Hardegarijp en ds H. H. Donker Curtius van Arnhem.

27
28

Een natuurkundig proefschrift, nota bene (BLGNP 1386).
E. Tinga (benoemd te Franeker in 1799), A. Ypey (Harderwijk, 1799), G. van Oordt (Utrecht, 1804), H.
Royaards (1788) en waarschijnlijk ook J.W. te Watet (Middelburg, 1780; Leiden, 1785).

29

Dat hij geen dissertatie had geschreven, zou te wijten zijn aan 'de wangunst der tijden'(BLGNP m 53).
Bouman had in de Franse tijd gestudeerd, aan een academie die in haar nadagen verkeerde (Harderwijk).

30

In De Recensent, ook der Recensenten van 1820 (pp. 265-282) werd de oogst van de eerste jaren besproken: de
dissertaties van De Geer, Royaards, Kist, Rambonnet, Vinke, Van der Boon Mesch, Van den Es, Clarisse,
Tol, Bergman en De Bonvoust Beeckman passeerden de revue.

31

Daarna daalde het aandeel van gedoctoreerde dominees weer enigszins, tot 5 % in 1880 (zie de Staatsalmanak van de betreffende jaren; mijn telling, DJB). Het aantal predikanten is ontleend aan het jaarlijks
Overogr van de staat der NHK (zie HHS van de betreffende jaren).

32

Vree (Godgeleerden, p. 75) merkt op dat alle zes Groningse theologen die in de jaren 1834-1836 promoveerden deelgenomen hadden aan de Tiendaagse Veldtocht. In ieders dissertatie werd dat wapenfeit gememoreerd.

33

De Recensent, ook derRecensenten, jg 13 (1820), p. 268.

34

Vgl. Mijnhardt 'Genootschap'; idem,Heil.

35

Mijnhardt, Heil, p. 81. Tot deze eerste generatie rekent hij o.a. de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (1752), de Maatschappij voor Letterkunde (1766) en het Provinciaal Utrechtsch Genootschap

36
37
38

39
40
41
42

(1773).
Hofstee, Academia, 11197.
Zie Verhandelingen, uitgegeven door HetHaagsch Genootschap, 1842, deel II.
Teylers was ook — in tegenstelling tot de Hollandsche Maatschappij, bijvoorbeeld — patriots gezind. Zo
schreef her in 1790 een theologische prijsvraag uir over de vraag: 'In welke zin kunnen de menschen gezegd worden gelyk te zyn, en welke zyn de regten en pligten die uit deze gelykheid voortvloeijen?' En
in 1795, nog voor de scheiding van kerk en staat een feit was, vroeg het: 'Mag en behoort het burgerlijk
bestuur eenigen invloed uirteoefenen op zaaken van godsdienst?' Grote bekendheid en invloed kreeg
het antwoord van Pieter Paulus (Goslinga, Rechten, p. 63).
Mijnhardt,'Teylers', P-92V.
De Hollandsche Maatschappij en het Bataafsch Genootschao der proefondervindelijke wijsbegeerte benoemden Pries tley echter juist tot lid (Sepp, Proeve, p. 46).
Sepp, Proeve, p. 48.
KB 6 iv 1816.

43

Geciteerd in Jonckbloet, Gedenkboek, p. 196.

44
45

Mijnhardt,'Genootschap', P-9Z.
KB 2 vin 1815, art. 204.

46

KB 2 vin 1815, art. 204-Z13.

47
48

'Eer bevordert de kunsten'; zie Hofstee, Academia, nri2i.
KB 2 vin 1815, art. 212,227.

49
50

Huizinga, 'Geschiedenis', p. 14; Groen, Onderwijs; Otterspeer, Wiekslag.
'Klikspaan', Studenten-Typen, p. 118.

51
52

Gysbert heeft een prijsvraag van de literaire faculteit gewonnen, maar hij noemt de predikant 'collega'.
KB 2 vin 1815, art. 210a.

53

In de eerste tien jaar gold dat zelfs voor een op de drie nieuwe doctores theologiae.

54

Vooral in Utrecht was het eigen Studentenvolk favoriet. Het duurde twintig jaar voorde prijs werd toegekend aan een student in een andere stad (de Groninger J. A. Gratama).

55

KB

2 vin 1815, art. 210b.
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56

De Recensent, ook der Recensenten, ig ij [1820], p. 267.

57

Pas in de jaren vijftig was die achterstand weggewerkt. De ratio van promoties en hervormde proponenten in Utrecht steeg van 0,03 in de jaren dertig naar 0,07 in de jaren veertig, 0,13 in het decennium
daarop en 0,21 in de jaren zestig. In dat laatste decennium leverde de Utrechtse faculteit dus ongeveer
één doctor af op elke vijf hervormde abituriënten. Dat was iets minder dan in Groningen (0,24) maar
aanzienlijk meer dan in Leiden (0,15).

58
59

Een van de eersten was Abraham Diemont(Groningen 1844).
Puchinger, Kuyper, p. 162.

60

Ook Kuypers inzending was de enige geweest (Puchinger, Kuyper, p. 119).

61

Dit was eerder voorgesteld door een commissie ter herziening van het hoger onderwijs (ingesteld bij KB
van 13 rv 1828, nr 100); alleen in de godgeleerdheid zou ieder jaar een prijsvraag uitgeschreven moeten
worden.

6z

'HetTestimonium'. In: Klane gedichten; een 'rijder 1 is een oud Nederlands muntstuk.

63

Stegeman, 'Eendagspromories'.

64

'Klikspaan',Sru<fento3-Typen, p. 110.

65

Vrankrijker, Eeuwen, p. 73V.

66

Organiek Besluit, art. 10. Na de Wet op het Hooger Onderwijs (1876) werden geen losse stellingen meer geaccepteerd; van 1895 tot 1921 weer wél.

67

'Klikspaan',Sfu<fenfen-rypen, p. 115.

68

Daarnaast zouden de dissertaties veel minder omvangrijk zijn dan voorheen; Bijdragen tot de Beoefening
en Geschiedenis der Godgeleerde Wetenschappen, jg 13 (1826) p. 747.

69

RA Utrecht, FA De Geer van Jutphaas inv.nr. 267; het dagboek bestaat uit losse, ongenummerde pagina's en verkeert in wanorde.

70

Zie o.a. de rede bij de promotie 'met de kap' van J.H. Scholten en J. J. Snouck Hurgronje; Van den Bergh,
Gedenkboek, p. 190V.

71

Willems {TerHaar, p. 29) vermoedt dat de faculteit Ter Haar hiermee 'professorabel' wilde maken. Overigens had hij al wel, in 1829, doctoraalexamen afgelegd.
Willems, Ter Haar, p. 29.

72
73

Ook in Ter Haars naaste omgeving; zie 'De Dorpspastorie te Zalk. Aan mijn vriend J. A. Anspach, bij zijne bevordering to t doctor in de godgeleerdheid'[i829) In: Dichtwerken, 11, p. i8v.

74

Van de Groningse doctores H. N. la Clé (17 vi 1835) en J.W. Schol tz(i2 vi 1839) en de Leidse doctors A. Roux
(7 m 1838), J. P. van der Meer de Wys (28 m 1838) en C. J. van der Vlis (28 vi 1839) heb ik geen biografische
gegevens weten te achterhalen.

75
76

Algemeen Reglement 1816, art. 79V, 82.
De Groot, 'Reglement"; vgl. Reenders, 'Ring'.

77
78

RA Noord-Holland, Archief van de Ring Haarlem, inv.nr 232: Notulenboek, Reglement 1819, art 11.1.
Vanaf 1847 konden predikanten van de hervormde gemeente in Groningen boeken lenen uit de universiteitsbibliotheek. Andere academici en studenten kregen dat recht pas vijfjaar later (Huizinga, 'Geschiedenis', p. 106).

79

HHS 1843, p. 13; vgl. HHS 1842, p. 13; tot die tijd hadden de ringen niet aan de synode, maar aan het
ministerie verslag uitgebracht (Vree, 'Kraaienplaag, p. 111).

80
81

Van Koetsveld, Posforie, p. 81.
Vree, 'Kraaienplaag', p. 140.

82

Vree, 'Kraaienplaag', p. 123; vooral als gevolg van de opkomende richtingenstrijd (waarover later meer).

83

Zie ook Aalders,'Start'.

84

In het aantal promoties zijn ook theologen begrepen die in een eerdere periode, een ander kerkgenootschap of in het geheel geen proponentsexamen hadden afgelegd.

85

HHS i8z9, p. 15; eerder had B. Verwey (Adres, p. 28) daarop gewezen.

86

HHS

87

Een kwart eeuw eerder had de Bibliotheek van Theologische Letterkunde (1&05, p. 208) het promoveren een
probaat middel genoemd voor het inperken van de 'aanmatigingen' van gemeenteleden, die zich 'maar
al te dikwerf tot beoordeelaaren van de kunde der Leeraren, schoon onbevoegd, opwerpen'.

1829, p. 14.
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88

Het verschijnen van het eerste deel van dit werk in 1848 geldt sinds Sepps Proeve (1869) als het begin van
de Moderne Theologie in Nederland.

89

De algemeen aanvaarde tekst van het Nieuwe Testament, zo geheten naar het voorbericht in de tweede
druk van de befaamde Elzevier-edirie uit 1633: 'textum ergo nunc habes ab omnibus receptum'.

90
91

Sepp, Proeve, p. 459.
Dit was een bewerking van het bekroonde antwoord op een prijsvraag van Teylers; vgl. Klijn, Wordingsgeschiedenis, p. 14.
N.N., 'J.D.L. Huifman aan Jan de Wit". In: Los en vast. Uit de briefwisseling van een Leidsch student; Leiden:
Van Doesburgh 1866.

92
93
94

Scholten, Beoefening, p. iiv.
Machteld was gemodelleerd naar de onderwijzeres Anne van der Tholl, die lidmatencatechisatie volgde bij Huet en later zijn vrouw werd; zie Huet, Lokomotief, p. 14.

95
96
97

Busken Huet, Brieven, p. 494v.
Lindeboom, Geschiedenis, p. 85; vgl. Roessingh, Modernisme, pp. 111-144; Aerts, Letterheren, pp. 238-253.
Eerder had Hofstede de Groot in een dergelijk tweegesprek zijn visie uiteengezet.

98

De Génestet, Leeke-dichtjes, xix [fragment; 1859].

99

Lindeboom, Geschiedenis, 11, p. 98.

100 Aerts, Gids, p. 44.
101 Pierson, Inrimis, P.42V.
102
103

HHS1861, bijlage c, p. 6.
Zulks conform hetgeen de Negenmannen in 1844 hadden vootgesteld (De Visser, Kerk, in, p. 343v). Overigens legde de synode het herziene Algemeen Reglement nog wel aan de koning voor (Rasker, Kerk, p. 156).
104 Aldus de apostolische breve van 4 maart 1853, geciteerd in Rei tsma, Geschiedenis, p. 395.
los Kossmann, Landen, I,p.z3i.
106

In 1861 kreeg deze een eredoctoraat van de Utrechtse theologische faculteit (BLGNP I 192).

107

Tet Haar was voorzitter geweest van de Tweede Klasse (Willems, Ter Haar, p. 79V).

108

Van Weideren Rengers, Scnett, pp. 84-104.

109
110
111

Rasker, Kerk, p. 162; Aalders, ' Wef.
N.N., Brief [1827], p. 33; vgl. Schotel, Kleeding, pp. 206-237.
HHS 1817, p. ïoow; vgl. N.N., 'Over den invloed der ambtskleeding", in: Nieuwe Bijdragen ter Bevordering
van deKennisen Verbeteringvan den Eeredienst, jg 2 (1817), pp. 313-315N.N.,Bne/[i827], p. 32; Hooijer-Bruins, Domineesdochter, p. 141.
Aalders, 'Discussie'; de auteur werkt aan een monografie over dit onderwerp. Ik dank hem voor de gelegenheid om een voorlopige versie in te zien.

112
113
114
115

Ook het verweer tegen 'vrijdenkers' (vanaf 1855 verscheen DeDageraad) was ermee gediend.
F. Koppius en B.J. Riedel. Over vijf doctores dezer jaren heb ik niet voldoende biografische gegevens
kunnen vinden: de Groningse theologen W Palmer van den Broek (gepromoveerd in 1851) en H. Wybelingh (1854), de Utrechtse doctor S. Hofmeyer (1856) alsmede diens Leidse broeders C. E. B. Uloth (1855)
en P. Mounier (1856). Laatstgenoemde was vanaf 1857 predikant in Parijs. Zelfs in het uiterst onwaarschijnlijke geval dat zij alle vijf als dominee doctor werden,ligt het aandeel 'promoties in de pastorie' in
dit decennium aanmerkelijk lager dan in het voorgaande.

116

Toch schopte Van Vloten het tot hoogleraar — zij het niet in de theologie, niet aan een rijksuniversiteit

117
118

en niet voor lang (BLGNP II 440).
Toebes, Historiën, p. zi.
In Utrecht gold dit al in de jaren zeventig voor dertien van de dertig dissertaties.

119
120

Kuyper, Opfadmg, p. 189.
In de jaren dertig, vijftig en zestig waren dissertaties die in de pastoriegeschreven waren dunner dan de
overige (zo'n 15 à 25 %); in de jaren zeventig en tachtig daaren tegen waren zij juist iets omvangrijker (15

121

De op een na laatste theoloog die in Leiden op een Latijns proefschrift promoveerde was Abraham Kuyper. In de Leidse letterenfaculteit werden de eerste twee Nederlandstalige dissertaties verdedigd in
1857. De Groningse letterenfaculteit volgde pas in 1S67; Utrecht zelfs niet eerder dan in 1876.

à 20 %).
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ïzz
123

Groen, Onderwijs, p. 40; Otterspeer, Wiekslag, p. 337.
Deze namen immers het proponents af. Vanaf 1863 gebeurde dit geheel in het Nederlands. Vloeiend Latijn spreken was toen dus geen aanbeveling meer voor wie een plaats begeerde in het kerkbestuur.

124

Wanneer men de promoties aan de vu meetelt zelfs twee van de vijf.

125
126

Busken Huet, Brieven, Haarlem 18582, p. 9.
GA Amsrerdam, FA Boissevain, inv.nr 375: Dagboek van Jan Boissevain, aantekening van 23 februari

127
128
129
130

1853.
HHS1862, bijlage c,p. 16.
Laurillard, 'Onze titulaturen'. In: Ruiten [1887], p. 102.
'Mul tatuii', WoutertjePieterse, p. 23; curs. DJB.
De burgemeestersvrouw is er dan ook mordicus op tegen dat haar zoon Louis (doctor in de letteren) zich
inlaat met Charlotte van de dominee; J. J. Cremer,'Een predikantsdochter'. In: Novellen, 11.

131

In de jaren zeventig en tachtig lag hun aantal weer wat lager, rond drie tiende; in de jaren negentig was
zelfs maar een op de zes nieuwe, 'gewone' synodeleden gegradueerd.

13z

Nog opmerkelijker was de sterke vertegenwoordiging van de adel: in de jaren zestig droeg ruim een
kwart van de leden van deze colleges een adellijke titel (i860:22 van de 81,1865:23 van de 81). In 1870 en
1875 was hun aandeel meer dan gehalveerd (1870: twaalf van de 81; 1875: tien van de 81; in 1880 en 1885:
negen van de 81) (Bron: Staatsalmanak van de betreffende jaren; vgl. hoofdstuk 8).

133

Onder de 69 provinciale kerkbestuurders waren in i860 twaalf meesters en zeven doctors (samen 28 %},
in 1865 negen meesters en zeven doctors (24 %), in 1870 elf meesters en zeventien doctors (samen 41 %)en
in 187s elf meesters en negentien doctors. Daarna daalde het aan tal academici weer (Bton-.Staatsalmanak
van de betreffende jaren; mijn telling, D/B).

7 De structuur van het predikantencorps
1
2

G. van de Linde, Brief aan J. van Lennep, d.d. 19 augustus 1833. In: Van hennep, p. 21.
Acta van de synode te Embden, oktober 1571, arr. 1; geciteerd in Documenta, 1, p. 192V.

3

'Rapport à son Excellence le Ministre des Cultes, etc'[i8i2). In: De Visser, Kerk, m [bijlage vi], pp. 688782.

4

Zie HHS 1824, p. 15, 25; HHS i8zs, pp. 28-36. Bij academische examens werd vanaf 1826 een judicium gegeven.

5
6
7
8

KB 11 xii 1835 nr 88, art. 2.
Kuyper, Traaaat, p.61.
Van Oosterzee, Kerk, p. 147.
VanRooden,'Stand', p. 371.

9
10

Naamregister 184s, P-192.
14 xi 1834 nr 131; vgl. HHS 1834, p. 33; 1835, p. 8v, 46v, 81; H H S 1836, p. 50V.

KB

11
ïz

N.N. [J. de Vries], Studenten-leven, p. 84.
KB 1 x 1844 nr 17. De synodale commissie ad hoc benadrukte 'dat het Hulppredikerschap als eene Kerkelijke instelling moet worden gevestigd in verband tot den Sraat"(HHS 1843, p. 160).

13

Artikel 3. Het herziene Reglement van 1858 voegde daar uitdrukkelijk aan toe: 'De benoemde wordt kerkelijk niet bevestigd.' (art. 5) Naar gelang hun bezoldiging konden hulppredikers benoemd worden
door de plaatselijke predikant, door de kerkenraad, door collatoren of floreenplichtigen. Waar het Rijk
een deel van het traktement betaalde, moest gekozen worden uit een zestal, opgemaakt door het ministerie van Eeredienst.

14
15

HHS 1846, p. i68v.
HHS 1843, p. 161. Van 'adjunct-predikanten' wilde men daarom niet weten; zie ook HHS 1844, p. 258; HHS
1846, p. 171, HHS 1847, p. 41; HHS 1848, p. 57.
In de hoogtijdagen van de Doleantie, toen het aantal vacatures extreem hoog was, werd voorgesteld om
ook godsdienstonderwijzers als hulppredikers aan te stellen (HHS 1889, p. 550; zie ook Van Waning Bolt,
Prcdikantennood).

16
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17

Van Koetsveld, Masr/and, p. 152.

18

Die nieuwe opleidingsvorm was afgekeken in Duitsland; zie Janz, Burger, pp. 193-227.

19

Rond 1850 deden jonge anglicaanse wijdelingen gemiddeld vijftien jaar over het bereiken van incumbent
statuses vkar dan wel rector). In de loop van de negentiende eeuw veranderde de rol en status van curates. Aanvankelijk dienden zij vooral als vervangers van predikanten, later als hun assistenten (Haig,
Clergy, p. 220V).

20

Zie o.a. Mok, Beroepen, p. 105V.

21
22

CBS, Uitkomsten Beroepstelling, 1899, deel 12, aflevering 2 (mijn berekening, DJB).
Reglement op de Vacaturen, art. 50.

23

Van Limburg Brouwer, Diepenbeek, p. 21.

24

Vgl. Van Rooden, 'Stand', p. 55.

25

Naamregister van debetreffende jaren (mijn berekening, DJB). Het aandeel van dejongsten (met minder
dan vijf dienstjaren) was in 1861 bijzonder groot (13,8 %; was 10,3 % in 1856), terwijl dat van de oudsten
(met meet dan veertig dienstjaren) heel klein was (6,3 %; was 8,0 %).

7&

Het rekenkundig gemiddelde bedroeg in 1872 21,9 jaar (was 20,4 in 1843); het meetkundig gemiddelde
was 21 jaar (was 18).

27

Zie het Naamregistervin de betreffende jaren; vergelijk het door baron d'Alphonse opgestelde 'Rapport
à son Excellence le Ministre des Cultes...etc.'[i8i2], opgenomen in: De Visser, Kerk, m [bijlage vi], p. 770.

28

In de jaren daarna daalde hun aantal weer enigszins: in 1881 waren er 295, en in 1895 telde men er 282
(NKH1881,1895; mijn telling, DJB). Het aantal hervormde 'dienaren des Woords' (dienstdoend dan wel
emeritus) steeg van 1649 in 1850 tot 1792 in 1872.

29

1843:221 van de 383; 1872:323 van de 470. Van hen die veet tig tot vijftig jaar tevoren hun bediening hadden aangevangen, was in 1843 nog 37,6 % in leven (157 van de 418); in 1872 was het percentage 'overlevenden' gestegen tot 45,5 % (239 van de 525).

30

1843:47,7 % (113/237); 1872: 56,7 X (181/319). In 1885 waten al 63,2 % (208/329) van de 4o+'ers met emeritaat (.Naamregister 1843 en 1872; NKH 1885, bijlage A en B; mijn telling, DJB).
Ypey & Dermout, Geschiedenis, tv, p. 621V.
In Zwolle, Deventer en Kampen hadden emeriti rech t op ƒ 500,- à ƒ 800,-; zie het eerdergenoemde rapport van baron d'Alphonse [1812], opgenomen in: De Visser, Kerk, ui [bijlage vi], p. 769.

31
32
33

Zie Lodewijk Napoleons Decreet van 2 Oogstmaand 1808, art. 8; zie ook Van Oosterzee, Kerk, p. 59.

34

KB 13 xii 1815; KB 6 iv 1816 nr 56. In 1821 verzocht het classicaal besruur van Deventer dit besluit ook van
toepassing te verklaren op 'de noordelijke provincies'(HHS 1821, p. 69; zie ook HHS 1825, p. 57V).

35

KB 26 111841 nr 16; KB 11 xii 1835 nr 88. Eerder was een rijkspensioenregeling getroffen voor predikantsweduwen (KB 24 DC 1830, nr 85).
Ptins (Kerkrecht, p. i88v) hekelde de 'groote onregelmatigheid' van de bestaande pensioenpraktijk, de
'min of meer willekeurige schikkingen der Regeering', en het 'onrecht* dat daar het gevolg van was.

36
37

Voor ieder dienstjaar minder werd een veerrigste deel afgetrokken, tot een minimum van zeshonderd
gulden. Zie HHS 1863, p. 324V; zie ook Knottenbelt, Wetboek, p. 176V.

38

1861: ƒ 199.116-; 1872: ƒ 238.605,-. De ASC merkte in 1875 op dat jaarlijks gemiddeld 120 predikanten aansptaak maakten op volledig rijkspensioen (HHS 1875, bijlage B, p. 155).

39

In 1872 waren er 1454 dienstdoend predikanten; één minder dan in 1850. Het aantal emet iti steeg echter
van 194 tot 338, terwijl er 384 ex-predikanten overleden. Dat wil zeggen dat er in deze periode 1+338194+384 = 529 predikanten met emeritaat gingen (zie Naamregister van de betreffende jaren; mijn telling, DJB).
Per jaar vielen 953/22=43,3 predikanten af (dat is 3,0 % van het totaal aantal dienstdoende ptedikanten).
De kerkelijke loopbaan van de doorsnee hervormde dominee van die tijd duurde dus 1454/43,3 = 33,6
jaar.

40

Dat verklaart ook een ander raadselachtig verschijnsel. In de jaren 1850-1872 overleden, volgens de necrologieën in het Naamregister, 808 hervormde predikanten. Iets minder dan de helft van hen was al
t u i t e n dienst/; een kleine meerderheid (53,5 %) stierf in het harnas. Uit een reconstructie maak ik evenwel op dat laatstgenoemden, de dominees 'tot in den doer", minder dan de helft (44,5 %) uitmaakten van
het totaal aantal predikanten wier pastotale loopbaan in deze jaren eindigde.

439

41
42

1843: 65.3 % ("3/173); 1872: 53,6 % (181/338). In 1885 k g het aandeel van de 40+'ers weer op het vroegere
niveau (208/338 = 61,5 %).
1843:4,2 % (60/1414); 1872:10,5 % (157/1494). In 1885 waren er 130 'jonge emeriti', 9,6 % van het totaal aantal onbejaarden (zie Staatsalmanak 1885; NKH 1885, bijlage A en B; mijn telling, DJB). Dat het totaal aantal
emeriti in 1885 groter was dan in 1872 kwam doordat de omvangrijke generatie van de jaren dertig en
veertig inmiddels op leeftijd was.

43

In zijn gedetailleerde handboek zwijgt H.M.C, van Oosterzee (Kerfc, p. 164V) nog over deze radicale wijze van vervroegd uittreden.

44

Eervol ontslagen predikanten bleven dan ook onderworpen aan het opzicht van het classicaal of provinciaal kerkbestuur (Van Oosterzee, Kerk, p. 164V).

45

Janz, Burger, pp. 193-227. Ook in de Church of England begonnen kandidaten hun loopbaan vaak in het onderwijs (Haig, Clergy, p. 210).

46

Fryhoff, 'Onderwijs'. Volgens de Volkstellingvan 1849 waren er in Nederland slechts 52 'huisopvoeders',
onder wie 44 vrouwen. Wel telde men ruim driehonderd kostschoolhouders. Volgens de Volkstelling van
1899 waren er niet minder dan 560 'huisonderwijzers' en 334 gouverneurs c.q. gouvernantes.

47

Zie bijvoorbeeld Röling, Tragedie, p. 155.

48

Ook in Sloten was de dominee vanouds tevens rector geweest, maar in 1816 weigerde ds J. Dobelman dat
(Fortgens, Schola, p. 163). De namen der rectoren heb ik ontleend aan de Staatsalmanak van 1830 en opgezocht in Van Lieburgs Repertorium, dat loopt tot 1816.

49
50

Fryhoff,'Onderwijs', p. 10.
Fortgens, Scfto/a, p. 77.

51

Zie KB 23 x 1817.

52

Fortgens, Schola, p. 163.

53
54
55
56
57

105 van de 252; negentien waren slechts kandidaat (Statistisch jaarboekje voor 1852; 's-Gravenhage: Landsdrukkerij).
KB 2 vm 1815, art. 9v.
KB 13 rv 1828, nr 100.
Ophof-Maass,'Kostscholen'.
Zie De Vries, Regiem.

58

Staatkundigjaarboekjevoor 1852; 's-Gravenhage: Landsdrukkerij.

59

60

De seculiere betekenis van het woord is overigens veel ouder dan de Wetvan 1863; zie het Woordenboek der
Nederlandsche Taal, deel vm, 1 [1916] s.v. leeraar'. Kramers' Nieuw Nederlandsch-Fransch Woordenboek
(Gouda: Van Goor 1862) noemt pas in de tweede plaats de vertaling 'ministre, pasteur, prédicareur'.
Maar het drie jaar jongere Woordenboek derEngelsche en Nederduitsche talen (Gorinchem: Noorduyn 1865)
geeft als eerste vertaling: 'divine'.
Schneider& Hemels, Kranf, p. 181,190.

61
62

Schneider & Hemels, Krant, p. 169.
Schneider & Hemels, Krant, p. 165.

63

De hoofredacteur van Hef Vaderland verdiende zelfs/3500,-pIusf533,-advertentie-opbrengst(Scheffer,
Vorm, p. 127).

64
65

Van Duyl was eerder secretaris van het Nut en redacteur van de Rotterdamsche Courant geweest.
Hij werd opgevolgd door een theolooog: dt J. Zaaijer Azn. Inmiddels was een andere ex-predikant
werkzaam als toneelrecensent en kunstcriticus van de NRC: P. Haverkorn van Rijsewijk, de latere directeur van Museum Boymans (De Vries e.a., Haverkorn).

66
67

Scheffer, Vorm, p. 273.
BWN1311V

68

Bij deze kranten waren werkzaam de theologen dr E.J. P. Jorissen, P. Bruyn, A. L. Lesrurgeon en dr L.A.
Rademaker; zie verder Taal, Liberalen, pp. 544-562; Tammeling, Krant, pp. 54-97; Van Dockum, Courant.

69

Domela Nieuwenhuis, Christen, p. 25,47-67.

70

Vijfjaar later werd in Winterswijk een antirevolutionair Volksblad opgericht, spoedig herdoopt tot de
Graafschapper. De eerste hoofdredacteur was predikant. In 1882 telde het zo'n drieduizend abonnees,
aanzienlijk meer dan De Standaard.
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71
72
73

'De Rede van Dr Kuyper'. In: Gedenkboek Standaard, p. 64V.
Sc. Van Duyl en De Veer (Hans Journalisten-Kring, bijlage A).
Vgl Burrage, Jarausch & Siegrist, 'Framework', p 214: 'Strong professions [...] have no alternative career
outside the profession, no exit.'

74

In 1850 waren er 1,688 miljoen hervormde zielen, in 1273 hervormde gemeenten met in totaal 1508 predikantsplaatsen. In 1872 waren er 22 % meer hervormde zielen (2,043 miljoen), 5 % meer gemeenten
(1337) en 6 % meer predikantsplaatsen (HHS 1850 en 1872, bijlage C).

75

In de jaren 1816-1845 werden in totaal 1613 studenten bevorderd tot ptoponent, terwijl 1379 proponenten werden bevestigd als predikant en het aantal beschikbare kandidaten steeg van 66 tot 190 (Naamregister 1845). Dat wil zeggen dat in deze periode 1613+66-190-1379 = 110 proponenten geen predikant werden; dat is 6,6 % van de 'instroom' in de kandidatenstand (1613+66) en 7,4 % van de 'uitstroom'

76
77
78

(1379+11°)Zo vertelt Keetje Hooijer-Bruins (Domineesdochter, p. 95) van Hendrik Palthe, geboren omstreeks 1815.
N.N. [J.deVries],Smii(:nren-;o'en,p.43.
In 1872 waren er op een na evenveel dienstdoend hervormd predikanten als in 1850. In de tussentijd waren echter 424 dominees overleden en 529 met emeritaat gegaan. Dat wil zeggen dat er in deze jaren
424+529-1 = 952 kandidaten zijn bevestigd als predikant. Volgens de jaarverslagen van de ASC zijn in
deze periode echter 1162 jongens toegelaten tot de predikdienst, terwijl het aantal beschikbare kandidaten daalde van circa 141 tot 26. In totaal zijn dus 1162+141-26-952 = 325 kandidaten uiteindelijk geen
predikant geworden; dat is 24,9 % van de 'instroom' (1162+141) en 25,5 % van de 'uitstroom'(952+325).

79

Bernard ter Haar, 'Aan mijn oudsten zoon, zich wijdende aan de studie der Godgeleerdheid' (circa 1851;
fragment). In: Dichtwerken, n.

80
81

NNBWV 215; vgl. Bos,'Geslacht'.
X, 'Mijmeringen van een theol.cand.', LSA 1866, p. 371V.

82

1843:3,3 % (48/1453), 1845:4,1 % (59/1453), 1856:4,5 % (68/1527), 1861:4,2 % (65/1560), 1865:5,3 % (84/1582),
1870:8,5 % (135/1595), 1872:9,2 % (148/1602), 1881:15,3 % (250/1635), 1885:16,6 % (272/1634) (Naamregister
c.q. NKH van de betreffende jaren).
In 1889 waren 386 van de 1634 hervormde predikantsplaatsen onbezet; dat is 23,6 %. In Zeeland gold dit
zelfs voor 41,4 %. In Utrecht steeg het percentage vacatures tussen 1885 en 1889 nauwelijks (van 23,5 %
tot 25,9 %), in Drenthe en in Noord-Brabant plus Limburg bleef het gelijk(20,3 % c.q. 19,5 %) en in Overijssel daalde het zelfs iets (van 15,6 % tot 14,6 %XNKH 1902 /1923; mijn berekening, DJB).

83

84

85

Nederland: 16,6 %; Gelderland: 10,1 % (chi2 = 8.214; P < 0,005) Zeeland: 25,9 % (chi 2 = 7-643; P < 0,01). In
Utrecht lag het aantal vacatures ook flink wat hoger (23,5 %; chi 2 = 3.062; p < 0,10). In 1889 week Zeeland
nog sterker af van het landelijk gemiddelde: in plaats van 23,6 % was hier 41,4 % vacant.
Dat gold ook voor Noord-Brabant en Limburg, als men tenminste de vele emeriti aldaar meetelt. Zonder dezen ligt de gemiddelde diensttijds juist lager.

86

Inderdaad lag onder predikanten in Zeeland, Utrecht en Overijssel in alle drie de peiljaren het percentage tweede- en derdejaars beneden het landelijk gemiddelde (1843:6,6 %, 1856:5,3 %, 1872:6,0 %). Zeeland en Overijssel telden in 1843 en 1872 bovendien een groter aantal 4o+'ers onder hun 'dienaren des
Woords' (dienstdoend dan wel emeritus). In Friesland was dit laatste percentage in beide jaren groter
dan het landelijk gemiddelde, terwijl het aandeel van tweede- en derdejaars in het aantal dienstdoende
predikanten telkens kleiner was. Toch lag het gemiddeld aantal dienstjaren in 1843 iets onder het landelijk peil. De spreiding rond dat gemiddelde was wél consequent hoog.

87

CBS Volkstelling 1849. Onder 'geneeskundigen' werd een ratjetoe van hoog-, half- en ongeschoolden verstaan.

88

1850-56: 26,9 % (56/208); 1883-86: 25,6 % (44/172); 1895-99: 29,8 % (54/181) (Naamregister c.q. NKH van de
betreffende jaren; mijn telling, DJB.) Voor alle perioden ga ik uit van het aantal predikantsplaatsen in
1886. Kort na de Tweede Wereldoorlog stond nog zo'n 60 % van de hervormde predikanten in een eenmansgemeente; zie De Jong,'Predikanten'.

89

'Mijn uitzigt'lfragment], LSA 1833, pp. 160-163.

90

'Mijn ideaal', GSA1854, pp. 91-93.

91

'Hij heeft zijne Vokatie gemisf; ASA 1851, p. 8iv.
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92
93
94

'Triomflied van een proponent, beroepen teX/, LSAi873,p. 6ov.
N.N. [J. de Vries), Studenten-leven, p. 80.
Hooijer-Bruins, Domineesdochter, p. 5.

95

N.N. [J. de Vries],Studenten-leven, 1847, p. 49.

96

Van Koetsveld, Mastland, p. 219.

97

Van Koetsveld, Mastland, p. 219. In Rotterdam had de vroedschap in 1725 bepaald dat predikanten bij
hun benoeming maximaal 46 jaar oud mochten zijn (De Jongste, 'Conflicten', p. 73V).
E.J. Potgieter, 'Intrede' [1845; curs. DJB], Poëzij, 11.

98
99
100

W.J. van Zeggelen, 'Ideaal en werkelijkheid'[i8s8], Dichtwerken, 1.
N.N. ['de Burgemeester van Mastland'], Stadspredikant, p. gv.

101

N.N. ['de Burgemeester van Mastland'], Stadspredikant, p. 81. Als motto van dit boek fungeerde Jezus'
weeklacht over Jeruzalem 'dat de Profeten doodt en stenigt die tot u zijn gezonden'(Mattheüs 23:37).

102

Sinds 1684 mochten de dorpsgemeenten in dit gewest alleen proponenten beroepen (Van Rooden,
'Stand', p. 64).
Respectievelijk een vijfde, een twaalfde en een zestiende.

103

104 Van Rooden, 'Stand'. Uiteraard werd deze ontwikkeling bevorderd door de bestuurlijke eenwording
van Nederland (Knippenberg & De Pater, Eenwording). Maar ook op het omgekeerde verband moet men
bedacht zijn: het beroepsverkeer van predikanten bevorderde de culturele eenwording van het Koninkrijk.
105

In Haarlem steeg het aandeel van 'Noord-Hollandse' predikanten van een zevende tot een kwart. En in
Dordrecht en Delft kwam in plaats van een vijfde nu een derde van de leraars uit Zuid-Holland. Zelfs
hervormd Amsterdam zocht het nu aanmerkelijk vaker binnen de provinciegrenzen: niet een van de
acht, zoals voorheen, maar een op de vijf Amsterdamse leraars kwam voortaan uit Noord-Holland.

106 Al in de achttiende eeuw hadden Amsterdam en Haarlem aanmerkelijk meer predikanten uit zuidelijk
dan uit noordelijk Holland beroepen; Rotterdam daarentegen benoemde meer 'Noord-'dan 'Zuid-Hollandse' dominees.
107 Deventer leverde in de achttiende eeuw tien predikanten; Dordrechr en Delft elk dertien. Uit Utrecht,
Rotterdam, Haarlem, Middelburg en Gouda kwamen zes predikanten naar Amsterdam of Den Haag;
ui t Leiden en Groningen kwamen er vijf, evenals uit Zutphen, dat in het klassement veel lager staat.
De voorkeur van Amsterdam en Den Haag voor her genoemde drieral doet vermoeden dar bij het selecteren van een nieuwe predikant niet alleen afging op het 'niveau' of de geografische ligging van diens
gemeente maar ook op kerkelijke 'kleur".
In de negentiende eeuw bleven Dordtse predikanten favoriet; Delft en vooral Deventer verloren echter
hun vroegere funcrie.
108 In 1822 ontvingen zij ƒ 944,45 aan traktement,/150,- vergoeding voor de huishuur,/14,40 'wijngeld' en
ƒ 216,- 'classicaal, ligt en turfgeld'. In 1842 kregen zij ƒ 1200,- uit het 'Gemeentefonds' en tweehonderd
gulden uit het 'Fonds Eeredienst"; in 1852 waren beide bedragen vijftig gulden hoger maar in 1870 bedroeg het totaal weer ƒ 1400,-. ('S raat van de jaarlijksche inkomsten van de predikanten der Hervormden te Gtoningen, 16 september 1822', 'Staat en inventaris van de pastorij-goederen', 1842 c.q. 1852 en
'Inventaris van goedeten, baten, schulden en lasten der gemeente Groningen', 1870; RAGr, Toezicht,
inv.nrs 452 en 491).
109 In 1821 betaalde de gemeente nog maar ƒ 900,-; in 1861/1175,-, Zie 'Staat en inventaris van de kerke-, pastorie- en kosterijgoederen, fondsen, baten en schulden van de gemeente Oosrwold (Oldambt)', KAGr,
Toezicht, inv.nr. 452.
110

In 1871 had een synodale commissie gepleit voor het vaststellen van een minimumtrakremenr van
ƒ 850,- (HHS 1871, p. 183).

111

Augustijn, 'Kerk', p. 47. In zijn eerste gemeente (Beesd) had Kuyper al een rraktement van bijna ƒ 2700,genoten; in Utrechr kreeg hij niet minder dan ƒ 3700,- (waarvan ƒ zioo,- van de gemeente). In Amsterdam zou hij daar duizend gulden op achteruit zijn gegaan, als hij niet een gift van de familie Boissevain
had ontvangen (Van den Berg, 'Kuyper', p. 152).

112

Vooral in Groningen, Leiden en Franeker was dat het geval.

113

R.C. Bakhuizen vanden Brink, Brief aan J. ter Meulen Hzn., d.d. 18 november 1838; in: Brummel.SfKdietijd, p. 179V.
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114

Na de invoering van de Wet van het Hooger Onderwijs (1S76) daalde het aandeel van gewestelijke predikanten zelfs tot minder dan een op de zeven. Wanneer men de kerkelijke hoogleraren meetelt, blijft hun
aandeel in het aantal voor het eerst benoemde hoogleraren echter vrijwel gelijk (zeven van de zz).

115

J. van Schelle (1757), G.J. Nahuys (1781), S. J. van de Wijnpersse (1803); A. Everaars vertrok in 1808 naar Ijsselmuiden(zie Dijkstra,Boefc, p. 197V).

116

De Jong, Faculteiten.

117

Fortgens, Schola, p. 168.

118

Bouman (BLGNP UI 53); Clarisse (NNBW m Z30); De Geer (BLGNP UI ïzg); Hofstede de Groot (BLGNP IIZ48);
Kist (NNBW LX 519); Van Oordt (BLGNP I Z30); Rooyens (NNBW X 835); Royaards (NNBW v 616).

119
ïzo

Otterspeer, Wiekslag, p. 315.
KB z vin 1815, art. 132 c.q. si.

ïzi
12Z

Harderwijk was opgeheven in 1818, Franeker in 1843 en Groningen op een haar na in de jaren zeventig.
N.N., Wellevendheid, pp. 269-274; vg] Kloos-Reyneke van Stuwe, Gevoelsbeschaving, p. 56.

123

In die laatste stad stond A. Goedkoop, synodelid voor Limburg (HHS 1816, p. 4; vgl BLGNP rv 145).

124 Staatsalmanak 1900; Nederland's Patriciaatjg 1-80.
125

Aangezien in veel gemeenten hetaantal predikantsplaatsen in de loop der jaren veranderde, ga ik zowel
ui t van de toestand in 1815 als van die in 1940.

126

In 1849 stelde de synode een adres op waarin zij Zijne Majesteit onder andete wees op het gevaar 'dat indien de uitgesprokene Leerredenen voor weinige centen zijn te verkrijgen, de bijwoning van de openbare Godsdienstoefening meeren meer zal worden verwaarIoosd'(HHS 1849, p. 445; vgl. p. 317V). In 1850
bleek er zelfs een vereniging te bestaan, 'Unictate ac Perseverantiâ', die dergelijke roofdrukken uitgaf
(HHS 1850, p. 241).

127

Kruseman, Bouwstoffen, n, p. 7z. Juist doordat Van der Palms leerreden gebundeld werden uitgegeven,
heeft hij minder titels op zijn naam staan dan men zou verwachten; vgl. Bosma, Woorden, p. 139V.

128 J.J. van Oosterzee (die in deze jaren 65 preken en stichtelijke geschriften publiceetde; meer dan iemand
anders), N. Beets (Z7), D. Chantepie de la Saussaye (zi) en P. Hofstede de Groot (19) dienden als 'pre-adviseurs' van de synode.
1Z9 Die laatste gemeente had, als gezegd, wel een hoog traktement te bieden.
130 Kruseman, Bouwstoffen, p. 64. In 1844 werd een Vereeniging tot bevorderingvan Christelijke lectuur opgericht,
die heel goedkoop stichtelijk leesvoer aanbood (Ibid., p. zo6).
131

1816-19:14 van de 24 nieuwelingen; 18Z0-29:19 van de 42; 1830-39: 5 van de 28; 1840-49:13 van de 37;
1850-59:15 van de 42; 1860-69:15 van de 29; 1870-79: 9 van de 25; 1880-89:10 van de 31; 1890-99:6 van de
21. Bronnen: HHS 1816-1899; Nederlandse Bibliografie 1801-1832, Brinkman 1833-1849,1850-1882,1883-1891,
1892-1900.

132
133

Vgl. Freidson, Professie, p. 78V.
Van de predikanten die in de jaren zeventigen tachtighun entreemaakten in de synode waren ongeveer
drie van de tien doctor geweest; van hen die in de decennia rond de eeuwwisseling debuteerden was
slechts een op de tien gepromoveerd.

8 Predikanten en h u n gehoor
1

Pierson, Onverdraagzaamheid, p. 12.

2

J. P.C. J. van de Walle, Rechtspositionele aspecten van het predikantschap; ongepubliceerde doctoraalscriptie
Nederlands recht, KU Brabant; z.pl. (Tilburg) 1991.

3

J. F. de Haan te Ee en L.G.C. Ledeboer te Benthuizen; HHS 1841, p. 110; zie ook BLGNP UI 245.

4

'Aansptaak van den Commissaris-Generaal [...] bij de opening van de Hervormde Synodale Vergadering, gehouden te 's-Gravenhage den 3den July 1816', opgenomen in De Visser, Kerk, in, p. 788.

5

Artikelen van het Convent van Wezel, Cap. 11, art. 3V, geciteerd in: Documenta, 1, p. 183.

6

De kerkelijke wetten die in 1576 op last van de staten van Holland en Zeeland werden ontworpen, bepaalden dat de magistraat het recht zou krijgen de predikanten te kiezen. De zittende predikanten zou
alleen om advies worden gevraagd (zie De Visser, Kerk, 11, p. 183). De in 1574 te Dordrecht gehouden Hol-
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lands-Zeeuwse synode had de overheid alleen zeggenschap willen verlenen over de benoeming van diakenen (zie De Jong, Kerkgeschiedenis, p. 142).
7

Acta van de Nationale Synode te Middelburg (1581), 'Van den Diensten', art. 4; geciteerd in Documenta, 1,
p. 201. De nationale synode van 's-Gravenhage (1586) stelde dat de overheid haar approbatie alleen
mocht laten afhangen van de levenswandel, niet van de leer van de genomineerde (zie De Visser, Kerk, II,
p. 148V).

8
9

DeVisser, Kerk, 11, pp. 140-146.
Kerkorde vastgesteld door de Provinciale Synode van Zeeland te Middelburg (1591), geciteerd in: Documenta, 1, p. Z05; zie ook Groenhuis, Predikanten, p. 22.

10

Als de uitverkorene het beroep aannam, moest hij worden losgemaakt' van zijn vroegere gemeente of
— wanneer het een kandidaat betrof — peremptoir worden geëxamineerd door de classis.

11

De Jongste, Conflicten, p. 74v.

12

Schotel, Eeredienst, p. 272.

13

Zie o.a. Van Zinnicq Bergmann, Oorsprong.

14

De Jong, Kerkgeschiedenis, p. 214.

15

Vernoemd naar Simon de Tovenaar, die de apostelen geld bood om hun bijzondere gaven deelachtig te
worden (Handelingen 8:18-24).

16

Schotel, Eeredienst, p. 276.

17
18

Zie ook artikel 24 van de Staatsregeling van 1798.
Volgens een reglement van het Departementaal Bestuur d.d. 4 septembet 1795 zouden de lidmaten hun
predikanten mogen kiezen uit een nominatie van de kerkenraad. Deze bepaling verviel door de scheiding van kerk en staat (1796).

19
zo

Kalma, Mensen Leeuwarden, p. 134.
Boeles.SrCTirejf.

21
22
23

Respectievelijk in 1800 en 1807; zie HHS 1844, pp. 66-81.
Rasker, Kerk, p. 21.
Kuiper, Adel, p. 395. Dit besluit werd van staatswege gesanctioneerd door het Reglement op de beroeping van
predikanten in Friesland van 26 augustus 1805 (zie De Visser, Kerk, in, bijlage ia), alsook door de provinciale reglementen op het kerkbeheer (1823) ende predikantsbetoeping in Friesland (KB 14IX1833).

24

De Wet op het lager onderwijs van 1806 en het Reglement op de administratie der kerkelijke fondsen [...] in de provincie Groningen (KB 2 vu 1820) zouden de eigenerfden een deel van hun bevoegdheden ontnemen.

25

KB 23 xii 1813, nri7;art. 2.

26
27
28

KB van 1111815, nr 15.
Ypey & Dermout, Geschiedenis, rv, p. 642; vgl. De Jong, Kerkgeschiedenis, p. 314.
Schotel, Eaoiiensr, p. 303.

29
30

Kist,Blankenheim, p. 10.
Kïst,Blankenheim, p. 11.

31

KB

32

Driejaar later stelde het provinciaal kerkbestuur van Groningen een speciaal reglement op; HHS 1834,

11 vin 1819.

33
34

P-39HHS 1840, pp. 32-36.
Snijders, 'Kerkeraadsperikelen'; zie ook HHS 1840, p. 80.

35

HHS 1840, pp. 32-36; HHS 1843, p. 43v; verslag in HHS 1844, pp. 66-81.

36
37

1840, p. 7IV.
Zie de noten in de alfabetische lijst van het Naamregister van 1881.
HHS

38

Zie NKH1923; vergelijk Den Admirant, 'Rechten'.

39

KB van 2411850; de Hoge Raad had in 1849 het KB van 1111815 ongrondwettig verklaard; zie Prins, Kerkregt, p. 180.

40

Geciteerd in Vree, 'Herziening' (p. 22), dat de totstandkoming van het AR 1852 zeer gedetailleerd beschrijft.

41

Vgl. de vroegere tekst: 'Tot het hervormd kerkgenootschap behooren allen, die, op belijdenis des geloofs, tot ledematen zijn aangenomen...'(AR 1816, art. 1; vgl. Rasker, Kerk, p. 156V; zie ook hoofdstuk 2).
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42
43

HHS l86l, p. 306V.
Zie o.a. Kuiper, Ade!, p. 403,408V.

44
45
46

Ctemer, Anna Rooze, i,p. 99.
'Vesalius Mobachus', Van gelijke bewegingen als gij, I, p. 25.
Overigens zou zo'n huwelijk ook vroeger als een mesalliance gegolden hebben, juisr in gemeenten waar
het collatierecht van krachtwas. Zo verhaalde Petrus de Wakker van Son — secreraris van de Hoge Raad
van Adel — van de verboden liefde tussen de zoon van een edelman en de dochter van 'den man die de
Heer Graaf onder zijne vasallen, zoo niet half en half als onder zyne kijeigenen gewoon was op te tellen'
(De Wakker van Son, Predikants-dochter [1816], 1, p. 182). Iets dergelijks beschreef de Engelse romancier
Anthony Trollope in zijn Framley Parsonage [i860]: 'Nobody liked clergymen better than Lady Lufton (...)
but she could not get over the feeling that the clergyman of her own parish (...) was a part of her own
establishment (...) and that it could not well be that Lord Lufton should marry among his own — dependants.'(p. 417)

47
48

Vgl. Bos,'Bewegingen'.
Zinsnede ui t een van de vragen die vanouds bij de bevestiging van hervormde ouderlingen, diakenen en
predikanten worden gesteld: 'of gy gevoelt in uw herte, dat gy wettelick van Godts Gemeynte, ende
mitsdien van Godtselve, totdesen heyligen Dienst geroepen zyt?'
Busken Huets alter ego Lodewijk Montalte had daar als jongeman 'ja' op op gezegd, terwijl hij dacht
aan 'het huisselijk bittertje, dat de predikant bij mij had zitten drinken'(BuskenHuet, 'Over de vormen'
[1857). In: Tijgergenoegens, p. 31).

49
50

Adres van 18 vi 1868 in HHS 1868, p. 135V.
HHS 1870, bijlage B,p.i49V

51
52

HHS, bijlage B, 1870, p. 151.
HHS 1870, bijlage B,p. 147.

53
54
55
56

HHS 1870, bijlage B,p. 169.
HHS1873, bijlage B,p. 144.
Zie ook Bellingwolde, Loppersum en Winschoren.
Juist in deze twee gewesten lag het gemiddelde aantal dienstjaren van hervormde 'dienaren des
Woords' (zowel in 1843 als in 1872) boven het landelijk peil (zie hoofdstuk 7). Dit doet vermoeden dat
'collatieplaatsen'aantrekkelijk waren.

57
58
59

Knottenbelt, Wetboek.p. 68.
Hiermee was volgens velen het Friese 'censuskiesrecht" de jure vervallen (zie HHS 1870, bijlage B, p. 143,
148). Maar de facto bleef het nog enkele jaren van kracht.
In haar ontwerp-A/gemeen Reglement van 1848 stelde de ASC voor — kennelijk onder druk van 'de tijdsomstandigheden'— om gemeenteleden te laten kiezen ui t een nominatie van de kerkenraad.Teneinde
van de kerk 'een democratische staar/ te maken wilde Doedes (zie 'Verantwoording") een soort correctief
referendum invoeren.

60

N. N., Kiesregt, p. 7.

61
62
63

HHS 1862, bijlageCp.11.
Mink, P/an, p. 77V, 162V.
Twee jaar eerder hadden deels dezelfde initiatiefnemers een Evangelisch-ConfessioneelePredikantenvereeniging opgericht, spoedig hernoemd rot Nederlandsche Hervormde Predikantenvereeniging.

64

ConfessioneeleVereeniging, Predifawren, p. 14.

65
66
67
68
69

Augustijn/Kerk', P-S3V.
Geciteerd in Rasker, Kerk, p. 168.
Vgl. Van Holtrop, 'Ethischen'.
Pierson, TydgCTKWfCTj, p. 64.
Zie hoofdstuk 3; vgl. Rasker, Kerft, p. 125. Ook in de Utrechtse studentenalmanak werd dit opgemerkt:
'Wat meenen zij 't toch goed (...) Hoe jammer echter dat die vrienden zelve geen theologen zijn; van hier
hunne onhandigheid.'(uSA 1864, p. io6v.)

70

Honders, Doen, p. 1,7.

71

Brouwer.Saussajve, p. 112.
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72
73

Aldus de omschrijving van Doedes, geciteerd in Hondcrs, Doen, p. 26.
Ernst en Vrede. Maandschrift voor de Nederlandsche Hervormde Kerk, jg. 1(1853), P- 6-

74
75

Ho nders, Doen, p. 30.
Aldus de zesde stelling die Jan de Liefde in deze vergadering poneerde; geciteerd in Kluit, Réveil, p. 306.

76
77
78

Kluit, Réveil,p. 306.
Rasker, Kerk, p. 136.
Beversluis, Be^inse/, p. 21; Beker & Den Boer, Gunning, p. 47.

79
80

Aalders, Er/iisrft, stelling 1.
Bavinck, Theologie, p. 63; Beversluis, Beginsel, p. 14; Rasker, Kerk, p. 132.

81 Gunning, Hoofdvereisten, p. 38; vgl. HHS 1862, bijlage C, p. 12.
82 J.H. Gunning, Het kruis, de waarheid voor wetenschap en kerk; Amsterdam 1882, p. 12; geciteerd in Den Boer
& Beker, p. 63.
83

Zie o.a. Gunning, Hoofdvereisten, p. ïsv; Beversluis, Beginsel, p. 24; Beker & Den Boer, Gunning, p. 49V;
Aalders, Ethisch, p. 190.

84
85

Zie o.a. Gunning, 'Hoofdvereisten', p. 11.
Vgl. Gunning, Hoofdvereisten, p. 11,13,19; vgl. De Lange, Verhouding, p. 71,74.

86

De Lange, Verhouding, p. 46.

87 J. H. Gunning, Het kruis de waarheid voor wetenschap en kerk; Amsterdam 1882; geciteerd in Rasker, Kerk,
88

p.141.
Aalders, Ethisch, pp. 14-16.

89

Naar H. Pierson, 'De heerschappij der bourgeoisie in de Nederlandsch Hervormde Kerk', in: De Gids,

jg. 33 (1869), 1, pp. 441-47690 Overigens hadden slechts zeven van de twaalf PKB'S voor gestemd (HHS 1867, bijlage B, p. 13).
91 HHS 1866, p. 159; vgl. HHS 1866, bijlage C, p. 5.
92 Dat gemeenteleden nu kiesrecht kregen, was wellicht mede te danken aan de triomf van het parlementair stelsel in deze jaren; zie Van Weideren Rengers.Srfiers, hoofdstuk xrv en xv.
93 Een minderheid van de synodale commissie van advies had kiescolleges zonder kerkenraadsleden gewild.
94 Doedes,'Leden', p.28v.
95 N.N.,'Art.Z3', p. 148.
96 N. N., 'Art. 23', p. 163.
97 E venhuis, Amsterdam, v, pp. 312-316.
98 C. Schwartz, De Heraut, 31 januari 1868.
99 Evenhuis.Amjreriam, v,p.335.
100 Evenhuis, Amsterdam, v, p. 336V. Andere ouderlingen (en gemeenteleden) beperkten zich tot non-verbaal commentaar.
101

Kuyper,'Geworteld', p. 349.

102

VanTijn,Twinhx/aren, p.382.

103 Pierson, Onverdraagzaamheid, p. 14.
104 Kuyper,'Geworteld', p. 327.
105

Kuyper, Stemregt, p. 218.

106 Kuyper, Werking, p. 29.
107 Kuyper, Werking, p. 30.
108 Kuyper was overigens lang niet de eerste die dat deed: zie HHS i860, p. 143.
109 Kuyper, Kerkvisitatie, p. 140.
110
m

Kuyper, Vrijmaking, p. 5.
In het voorjaar van 1869 werd een Sonderbund van orthodoxe kerkenraden opgericht. Hoewel zo'n honderdvijftig kerkenraden zich daarbij aansloten, bracht zij niets tot stand (Van den Berg, 'Kuyper', p. 151;
Rullmann, Bibliografie, I, p. 104V).

112

Rullmann, Bibliografie, I, p. 88v.

113

HHS, bijlage B, 1873, p. 147.

114

Langedijk, Geschiedenis, pp. 176-191; Schutte, 'Kuyper'; Van den Berg, 'Kuyper', p. 149.
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115

Kuyper, Vrijmaking, p. 42V. In 1871 drong Kuyper er bij Groen op aan om een algemeen verkiezingsprogramma op te stellen: 'Zoo de heeren politici ons daar niet in steunen, word t het voor een predikant een
volstrekte onmogelijkheid om het volk te leiden.'

116

Kuyper,'Geworteld', p. 345.

117

Lipschits, Stroming, p. 26 v.

118

De Herauf, 11 april 187z; geciteerd in Evenhuis,Am5tenfam, v, p. 363.

119

Het doel daarvan was 'autonomiseering onzer gemeente en daaruit volgende splitsing in 3 groepen'
(Brief aan Groen d.d. 19 september, geci teerd in E venhuis, Amsterdam, v, p. 363).

120 VanTijn,Twintigjaren,

p. 409.

121

E venhuis, Amsterdam, v, p. 363; naar eigen zeggen had Kuyper deze techniek afgekeken van 'de Tories en
Whigs in Engeland', 'de fractièn van den Rijksdag te Berlijn' en 'de kamerclubs in Parijs' (zie Confidentie,
p. 109).

122
1Z3

Van Tijn, Twintigjaren, p. 416.
Kuyper, Confidentie,p. 81.

124 Kuyper, 'Confidentie', p. 82.
125 De gemeente telde toen honderddertigduizend zielen, onder wie dertigduizend lidmaten (Evenhuis,
Amsterdam, v, p. 356).
126 Kuyper, 'Vrijheid', p. 406V.
127 Kuyper, 'Vrijheid', p. 408V.; ook in zijn Confidentie (p. 13) schreef Kuyper over dit gebrek aan vertrouwen
tussen 'Gemeente en Godgeleerdheid'.
128

Kuyper, 'Vrijheid', p. 410.

129

Rasker, Kerk, p. 177.

130
131

Busken Huet, 'Klerikalisme', p. 51.
Pierson,'Gemeente', p. 33.

132
133
134

Pierson, Richting, p. 165,167.
Hugenholtz, Berusten, p. 58.
Agnotos [ps. van B. D. Eerdmans], 'Reactie of vooruitgang', in: Theologisch Tijdschrift, jg 43 (1909) p. 6; geciteerd in Lindeboom, Geschiedenis, 11, p. 108.

135

Van Tijn, Twintigjaren, p. 375,421.

136
137

Reitsma, Geschiedenis, p. 415,4i8v; Knippenberg, Kaart, p. 121,269; Cossee, 'Anders'.
Evenhuis, Amsterdam,v,p.277vv.

138

HHS 1874, pp. 83-89,170-175; HHS 1875, bijlage B, p. 124; vgl. HHS 1888, pp. 282-290,369-371; HHS 1888,
pp. 492-510; ook andere voorstellen voor een modus vivendi leden schipbreuk (Rasker, Kerk, p. 177).

139
140
141

Kuyper, Confidentie, p. 78.
Van Tijn, Twintigjaren, p. 429.
Aldus ds Jacob Cramer in de twaalfde van zijn 'Amsterdamsche Brieven', in: Stemmen voor Waarheid en Vrede, 1875, p. 1158; geciteerd in Van Tijn, Twintig jaren, p.430.

142 De Standaard, 31 x c.q. 2 xi 1875, geciteetd in Van Tijn, Twintigjaren, p. 433.
143
144

Van Tijn, Twintigjaren, p. 435; Schutte, 'Kuyper', p. 18.
Die daling voltrok zich al sinds 1828, toen er niet minder dan ƒ 37.570 was opgehaald (GAAm, NH Gemeente Amsterdam, Kerkvoogdij, inv.nr 70-73 (Journalen 1825-1869]).

145

De Cie. tot het Bestuur over de Kerkgebouwen, Goederen, Fondsen en Inkomsten der Nederduitsch Hervormde Gemeente, te Amsterdam, z.pl. [Amsterdam] 1840, p. 2.

146

GAAm NH Gemeente Amsterdam, Kerkvoogdij, inv.nr 69 (Grootboek 1810-1823], inv.nr 71-72 [Journaal
1836-1869], inv.nr 129 [Rekening van Ontvangst en Uitgaaf, 1871].

147

Openbaar jaarverslag van de Nederduitsche Hervormde Gemeente, 1870, p. 13.

148

Evenhuis.Amsferdam, v, p.336.

149

Al sinds 1846 klaagde zij over de daling van deze inkomsten, door de aanleg van begraafplaatsen buiten
de stad.

150

GAHa, NH Gemeente Haarlem, Kerkvoogdij, inv.nr 73: 'Rapport aan het College van Kerkvoogden door
eene cie. uit hun midden uitgebracht, aangaande hare bemoeijingen betreffende de opbrengt det zitplaatsen.'[i874); vgl. Historische Werkgroep Haarlem, 'Kerk', p. 124.
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151

GAHa, NH Gemeente Haarlem, Kerkvoogdij, inv.nr 149 (Ontvangsten en uitgaven], inv.nr isi-152 [Begro-

152

tingen en rekeningen], inv.nr 153-15 [Kasboeken].
Aandeel van bijdragen van gemeenteleden in de inkomensten van de Kerkvoogdij Rotterdam
Tot.ink.
Aandeel
Collecten
Plaatsg.
Jaar
1850

27.009,-

8876,-

74-649.-

48,1%

i860

5887,4890,-

44-897,39.862,-

74,5%

1870

27.540,24.722,-

1880

32.230,-

56SS,4500,-

51-424,-

26.420,48.751,42,8%
4000,21.081,58.651,1900
(Bron: GARO, Kerkmeesters, inv.nr 421,431,441,451,1167,1176).
De netto-inkomsten van de Haagse kerkvoogdij (i.e. exclusief het saldo van vorig jaar) bestonden van
1830 tot en met 1900 voor drie kwart à vier vijfde ui t levend geld'.
1890

153

74,3%
73,7%
63,4%

154

Voor i860 werd de opbrengst van de plaatsenverhuur begroot op ƒ 17.500,-, voor 1865 op ƒ 15.500,- en
voor 1870 zelfs maar op ƒ 11.500,-. De opbrengst van de collecten werd voor 1865 begroot op zesduizend
gulden; in 1870 daarentegen slechts op ƒ 4.600,- (Bron: GAsG, NH Gemeente 's-Gravenhage, Kerkvoogdij, inv.nr 1016 [Begrotingen]).

155

GADO, NH Gemeente Dordrecht, Kerkvoogdij, inv.nr 746-806 [Jaarrekeningen 1810-1860]; inv.nr 15851613 [Begrotingen 187z, 1875-1900].

156

1830:/6.Z05,-; 1840: ƒ 7.019,-; 1850: ƒ 6.816,-; i860: ƒ 6.845,-; 1870: ƒ 6.720,-; 1883: ƒ 5.918,-; 1890:/5.220,-;
1900: ƒ 5.042,- (GAUt, NH Gemeente Utrecht, Kerkvoogdij, inv.nr 373-381 [Begtotingen 1825-1900]; begrotingen voor de jaren 1870-1882 zijn niet bewaard gebleven).

157

GAAr, NH Gemeente Arnhem, Kerkvoogdij, inv.nr 91 [Rekeningen], inv.nr 100-105 [Collecteboeken]. Gegevens over de opbrengst der plaatsenverhuur zijn niet bewaard gebleven.

158
159

RAOv, Toezicht, inv.nr 626,824,834,844,854.
GASH, NH Gemeente 's-Hertogenbosch, Kerkvoogdij, inv.nr. 119-170 [Jaarrekeningen 1818-1868,18691918J.

160
161
162

'Ministeriële aanschrijving aan de Provinciale Colleges van Toezicht, van 25 aug. 1827, n r i s ' . In: Knottenbelt, Witboek, p. 356V.
In de eerste helft van de jaren tachtig waren agrarische producten bijna een kwart goedkoper dan in de
eerste helft van de jaren zeventig (Van Loo, Arme, p. 53).
Opzoomer, Hervorming, p. 75; vgl. Van Hengel, Godgeleerdheid, p. 58: 'Welk eene vernedering zou die
Christenleeraars, welke thans een' aanzienlijken stand in de maatschappij uitmaken, daardoor treffen...'

163
164

Huizinga,'Geschiedenis', p. 197.
In Kampen werden geen plaatselijke belastingen geheven; De Jong, Kerkgeschiedenis, p. 321; Den Hartogh, Seminarie.
165 Kluit, Réveil, p. 302V; Evenhuis, Amsterdam, V, p. 262V; Den Hartogh, Seminarie; Brummelkamp, Levenbeschrijving, pp. 388-413.
166

Zie bijvoorbeeld het Adres van 1854, opgesteld door Wormser, dat overigens ook aandrong op herbenoemen van orthodoxe hoogleraren (Kluit, Réveil, p. 303).

167
168

Da Costa, Adres, p. 8.
Kluit, Réveil, p. 303. Gunning pleitte aanvankelijk — in navolging van zijn leermeester Opzoomer —
voor opheffing. Maar vanaf 1861 gaf hij te kennen dat de theologische faculteit onmisbaar was voor de
universiteit(zie De Lange, Verhouding, p. 25).

169
170

'De theologie aan de academie', USA 1864, p. 99Rauwenhoff, Faculteit, p. i6v; vgl. Scholten, Godgeleerdheid, p. 13V.

171

Rauwenhoff, faculteit,p. 19.

172
173
174

Rauwenhoff, faculteit,p. 20.
Rauwenhoff, Faculteit,p. 22.
Aldus het door Scholten opgestelde adres aan de koning (HHS 1868, p. 165).

175

HHS 1867, bijlage B,p. 40.
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176
177

Prins ca., Faculteit, p. 30. Het jaar tevoren had de Leidse faculteit al eenMemorie van protest ingediend bij
de minister.
Prins e.a.,Facu/far, p. 24.

178

Ook de Asc had zoiets geadviseerd; zie HHS 1867, bijlage B, p. 40.

179
180

Huizinga, 'Geschiedenis', pp. 196-199; Groen, Onderwijs, p. zo.
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