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'lranen op het preekgestoelte

I )e achttiende-eeuwse kanselwelsorekendheid tussen
toneel en authenticiteit

I lcrman Roodenbulg

Summary

During the eighteenth century pulpit oratory underwent some major changes. Af-
ter the middle of the century treatises on the subject brought aspects of actlo or
pronuntiatio Io ll]Le lore and advised prcachers to not only address the minds of the
faithful but also their hearts. In the process, pulpit oratory found a welcome ally
in the contemporary culture of sensibility and in vadous Pietist variants. ln this
âfticle, the new affective oratory is explored in its English, German, and especially

its Dutch developmeûts. Partly patterning itself on the bodily eloquence of actors,

il also condemned theil actio as deceitful and inauthentic.

lrì een inteNiew gegeven in 2007 onthulde de acteur Peter Blok hoe hií zo'l] zes jaar

r(rdcr het toneel bijna achter zich gelaten had. Hij speelde toen een man'die kapot

Hlog' en hij meende dat hii dat óók moest voelen, dat ook hij iedere avond 'kapot'
Irocst 8aan. Alleen, dat lukte niet echt. Erger nog, toen hii steun zocht bij zijn vrouw
(l(, scenarioschdjfster Maria Goos, - dat hij niet geloofde in wat hii deed, dat het aÌ-

lrüìaal niet 'integer' was - heeg hij de wind van voren. 'Donder toch op, manl', zo

Iul(lde haar reactie. Dacht hij soms dat de mensen dááwoor kwamen?'Ze kopen een

l(¿riìrtje om belazerd te worden. Iedereen wéét dat het niet echt is, en nou ga jíj lopen

;/c(ren dat het niet echt is.' De volgende avond speelde Blok maal eens zonder gevoel.

lirì wât bleek? Iedereen was te\.reden.l

f k kwam het interyiew tegen in een gratis stadsmagazine voor Amsterdam, met op

lrcI omslag in grote letters 'Peter Blok speelt zonder gevoel'. Het zou Diderot genoegen

lìclrbcn gedaan, ook hij had al een hekel aan alle inleyingstoneel. Strasberg en zijn

'nìcthod acting'- en al helemaal Artaud en Grotowski - zouden aan hem niet besteed

/llrì geweest. De waarlijk grote acteurs, aldus Diderot in zijrL Pørqdoxe sur le comédien,

voll(:n niets op het toneel. Ze weten de emoties zo goed uit te beelden, omdat ze koel

r ruslig bliivend nu eenmaal alles weten na te doen.2 Om het met Goos te zeggen,

rt, lrcltzcren het publiek, en het publiek weet en wil dat ook. In feite gaat het om

' lk rvi,ut\, /,r/crvlcq t'elc¡ lllo^,13,
ì l)klcrcL¡ /'rt?Ì¿l¿,x¿, 365: 'Vfoi, ie lui veux beaucoup de jugement; iÌ me faüt dans cet homme uû spec-

(¡rl{trt liold et tranquille; i'en exige, pâr conséqren! de la pénetration €t nulle sensibilité, l'a¡t de tout
[rrlt!r, orl, cc q i revie¡t au même, une égale aptrtude à toutes sortes de caractères et de rôles.' De tekt
¡llllll Lllt 1778 maar werd pas in 1830 gepubÌiceerd. Een ee te aanzet publiceerde Diderot in 1770, in
( lrlrrrrìr$ (lr??i1r0r¡ddrr¿ lit¡¿rdie. Over Diderot en ziil] Pan¡Lo1e, zie Roach, The Playet's Passian, 133-736j
l<lt\tt\tt, L'[ìrpr¿ss¡on despars¡orr, 134-36; zie ook M111e\ Faking ít,195-200.
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twee ve$chillende belevingen van authenticiteit, die van de acteurs en die van hun

publiek. Ook als de acteurs emoties vertolken zonder zich a1 tezeer in te leven, dan

kunnen die emoties toch als'echt'eryaren worden door het publiek. Volgens Diderot

en een aantal anderen in ziin tijd verhoogt het onechte - of in de termen van dit

themanummer de 'maskerade'- juist de echtheid van het toneel: geen inleving, Seen

emoties, onder de toeschouwers zonde¡ bedrog. Met andere woorden, zouden ook de

acteurs zich inleven, dan gaat het mis. Daarin lag het Srote verschil tussen MIIe Clai-

ron (door Diderot hogelijk bewonderd) en Mlle Dumesnil. De laatste deed maar wat.3

Diderot en zijn ?dradoxe wotdet onderwezen aan iedere Nederlandse toneeloplei-

ding. Alle kans dus dat Blok en Goos bii hun echtelijke woordenwisseling de ?orodo.xe

in gedachten hadden. Tegelijk is de kwestie van inleving of empathie al zo oud als

de ee$te verhandelingen over de welsprekendheid. Zo schreef Quintilianus al in zijn

Instítutio Otqtorí.ti 'Pectus est, quod disertos facit, et \ris mentis' ('Het is het hart dat de

redenaar maakt, en ziin verbeeldingskacht').4

Kiiken we naar de vroeg-moderne geschdften over de welsprekendheid, dan wotdt

deze passage altiid wel aangehaald. Maar vanaf ongeveer 1750 kriiSt ze een nieuwe

lading, als de retorica zich meer en meer dcht op de voordracht, op wat toen zonder

veel onderscheid de actio 01 pronuntíøtío werd genoemd, en zich verbindt met de opko-

meîde culture of sensíbíIity. Vanaf hef midden van de eeuw bepleit een $oeiend aantal

verhandelingen dat de redenaar niet alleen rationeel moet willen overtui8en, maar dat

hij zich evengoed op het gemoed moet dchten, op de emoties van zijn gehoor.s

Dit accent op de voordracht, op de lichamelijke of uiterlijke welsprckendheid,

stelde allerlei nieuwe eisen aan de redenaar, misschien nog wel het meest aan de ket-

kelijke redenaar, aan predikaûten en pdeste$.6 Van hen werd voortaan verwacht dat

zij zich zovden inleven in de gevoelens die zij onder het kerkvolk wilden oploepen.

Bij hen ging het juist om empathie, geen predikant of priester kon het nog stellen zon-

der een zekere 'teergevoeligheid' of 'sensibiliteit'.7 wist de kansehedenaar zich vóór

de prcek in te leven in de uit te beelden emoties, dan zou het geloof zich als vanzelf

manifesteren iL ziiî actio, in zijn stem, gebaren en algehele voorkomen. Vandaar dat

Quintilianus in de nieuwe verhandelingen graag werd aangehaald: het Sing om het

hart van de redenaar. En vandaar ook, na 1808, de verwijzingen naar Coethes Fousf:

'Doch werdet lhr nie Herz zu Herzen schaffen, wenn es euch nicht von l-lcrzen.89ht'.3

3 Zie de vorige nootj ons huidige begrip 'emotre', wâartoe zo ongeveet alles aan Scvoclcns Scrckcnd woldt,
is pas gemunt in de negeûtiende eeur,¡. Ik hante€r hier dit beSriP Semaksh¡lvc Jllìst v¡nwofic zlJn lnclu-
siviteit en vermijd preciezere, achttiende-eeuwse termen als 'hartstocht', tlLllf¡ 'g(vo0l' ol 'sc tllùeût'.
Vergeliik Dixon, ¡rom Pdis¡ofls f¿ -Emotions; Slurkenboom, SPectatots wttt hdt ist\':hl, 70-8,1; ll!¡rk(, 'ls there

a cultulal history of emotions?'

4 Qlrintilianüs, ¡rsfi¿rtio oratoùtlX,7, 15.

5 Vooml de ontwiktelingen in Engeland zijn goed in kaârt gebracht, Zlc Ilowcll, liß/rt.4¡llr'0o,tr¡ry lt,ifirÀ
Logic; Gollng, Rhetoric of Sensibility-

6 Irì dit artikel icht ik me meer op predikanten dan op prieslcls, Dc ì¡bl)lJnoû llr¡rt lk l(Ìi4lJ(lqj ovor hun
ùiterlijke weÌsprekendheid Ìn de achttiende eeuw is tîcinlg bekcnd,

7 Voot een verhelderend ovezicht van de vele, subtlelc bctckcnl$vcrs(hulvklÍ(rl vtrfr dlt lçhtthrrd(-cct¡w-
se beg p, zie Baasner, Det Begilf'sensibilité'-

I Goethe. ¡a sf. 43; deel I verscheen in 1808.

Kortom, wat zich na 1750 ontplooide was een intemationale 'sentimentalisering'
van de kanselwelsprekendheid, beginnend met de 'elocutionary movement' in Enge-

land en vervoÌgens in verschillende vormen ontwikkeld in Duitsland en Nederland,

om mij in deze verkenning van het terrein tot deze dde landen te beperken.e De tra-

nen mochten vloeien. Evenals de gelovigen mocht de kerkelijke redenaar zijn emoties

laten gaan. Het ging om de vraag hoe het geloof niet alleen het verstand maar ook de

harten van de kerkgangers kon beroereri, hoe met andere woorden het 'sentimentele'
lichaam van de predikant of pdester - zijn stem, gebaren, houding en gelaatsuitdruk-

king als letterlijk te nemen belichaming van het geloof - als een tweede medium naast

dat van het woord kon worden ingezet. Juist daarom verwees de nieuwe welsprekend-

heid al gauw naar het toneel. Immers, beter dan de kanselredenaar wisten acteurs hoe

zii met hun lichaamstechnieken de emoties van het publiek konden bespelen. Maar

hoever konden ze daadn gaan?

Sommige predikanten gingen redelijk ver. In het achttiende-eeuwse Utrecht, bi¡-
voorbeeld, namen geliefde predikanten als Gisbertus Bonnet (1723-1805), tevens

hoogleraar aan de academie, en Jacobus Hinlopen (1723-1803) toneellessen/ juist om
hun lichamelijke welsprekendheid te verbeteren. Ze kozen bekende acteurs. Bonnet
volgde lessen bij de acteur en schilderJan Punt (7777-7779), Hinlopen waarschijnlijk
bij Izaäk Duim (7679-7780).to Het was ook een voormalige student van Bonnet, de

predikant Johannes Cladsse (1770-1846), die in 1814, in zijn meer dan uitvoedge be-

werking van een Duitse verhandeling, de nieuwe rctorica voor Nederland bevestigde,

inclusief haar banden met het sentimentalisme en het late, ve¡lichte piëtisme.11 Toch

gold van het begin af aan dat een predikant of pdester meer was dan een acteur. Juist
hij kon zich in zijn 4ctro geen toneelspel veroorloven, zijn oveuedingskacht stond of
viel met zijn authenticiteit. In dit artikel schets ik eerst de verschillende ontwikkelin-
gen vooral in Engeland en Nederland om aan het slot terug te komen op de kwestie

van bedrog of authenticiteit.

/Archief' elr'repertoire/
Uiteraard, de preek zoals ze in de achttiende eeuw ten beste werd gegeven, met al haat
intonatie en mimiek - die orale en visuele cultuu is voorgoed verdweren. Wat rest

zijn een reeks summiere notities, bijvoorbeeld de verslagen van examencommissies of
de bevindingen van kerkgangers opgetekend in dagboeken of brieven. Zulke notities
zijn interessant, omdat ze nog iets laten zien van de receptie en de perfomativiteit

9 Miin verkenning leurt sterk op het inspirerende onderzoek van Paul Godng; zie Gorìng, Ìùetotic ofsensi-
bilifl

10 Clarisse, Vaofleezifigefi, 40, 766; Va'] de'] Eùd, Gßbeftus Bonne4 over Jan Purt, naast Marten Co¡ver de

bememdste toneelspeler vân zijn tijd, zie Albach, Jøn Pufit en Maften Corv€¡. Als schilder werkte Punt acht
j¿âr s¿men met Jacob de Wit.

11 Ewald, O|er cle uiterli¡ke kanselwelsprekendheidr de tekst biedt een verta\iùg,vaíEwald, Uebet DeklaüatiotL
en een notenappaÉât dat het bondige en zeer leesbare ongineel nagenoeg overwoekeft. Over dit 'Hink-
mar von Repkow-effect', zie Johaûûes, 'De erfenrs', 

']el 
lr.ame 221-222.



I/an de preek.l'z Daarnaast kunnen we te rade gaan bij de contemporaine teksten over
de acflo, al hebben die zeker hun beperkingen.

Tot diep in de achttiende eeuw, biivoorbeeld, grepen de meeste retorische ver-
handelingen nog terug op de klassieke retorica, met haar strikte indeling in iÍyerf¡ø
disposítio, elocutio, memoÍia eî actio 01 prcnuntiøtio. Maar de acfio kwam er bekaaid
vanaf, werd doorgaans in een paar alinea's of pagina's even aangeduid. Dat betekende
niet dat de auteurs de yoordracht als onbelangdjk beschouwden, fvel dat ze haar over-
lieten aan de praktijk. Die was in tijd en ruimte te vetschillend om et systeem in te
willen aanbrengen. Pas rond het midden van de zeventiende eeuw verschenen de eer-
ste teksten die hiertegen ingingen en een eigentijdse acfio ontlvikkelden.r3 Het meest
invloedrijk was de ?raitté de l'qction de l'orateur, geschreven d,oor de in Genève geboten
predikant Michel Ie Faucheur (1585-1657).1a

Deze laatste teksten kunnen ons informeren over de retodsche uitgangspunten
van de kansel¡edenaar, hoe deze gedurende de zeventiende en de achttiende eeuw
geleidelijk een andere, meer affectieve inhoud kregen. Maar hoe uitvoedg ze ook mo-
gen zijn, over de praktijk van het preken vertellen ze weinig of niets. Wat we telkens
in het oog moeten houden is het door Diana Taylor aangedragen onde$cheid tus-
sen 'archief' en 'repertoire'. Bij de eerste term gaat het om archeologische resten, om
documenten, landkaarten, literairc teksten, bdeven, video,s, cd,s of fi1ms - in feite
alle duurzaam geachte geheugendragers van een samenleving. Bij het tweede gaat het
om het gelncorporeerde geheugen, om efemeer geachte geheugendragers als gebaren,

houdingen, dansen, zingen of vertellen. Het betreft dus een ander onderscheid dan
dat tussen geschreven en gesproken taal. Het archief omvat meer dan teksten alleen,
zoals het repertoire zowel yerbale als non-verbale uitingen omvat.t5

Houden we dit onderscheid voor ogen, dan herkennen we des te eerder dat de
yerhandelingen over de cc¡io hoogstens als een geheugensteun, als een.eerste aanzet,
hebben gefungeerd. De voordracht zell zoals de teksten telkens signaleren, was toch
vooral een kwestie van observeren, imiteren en heel veel oefenen, zelfs voor de spie-
gel. Eenmaal gelîcorporeerd steunde de voordracht op het lichameliike geheugen. Ze

kreeg daarmee een performativiteit waar geen gepubliceerde preek tegenop kon. Dat
erkende bijvoorbeeld de Engelse prcdikant John King (1559?-1621), toen hil- in een
voorwoord bij ziÌn eigen preken verzuchtte: '[] have changed my tongue into a pen,
and whereas I spake before with the gesture and countenance of a living man, have
now buried my self in a dead letter of less effectual persuasion,.16

12 Zie voor een breed scala aan zulke reacties: Van lijnatten, ,cetting the Message,; voor een biizonder€,
meer ¿nalyserende waamemmg, zìe Beecknan, /oumal tlt,342.

13 Knox, 'Ideas on gesture'.

14 Le lâucheu! lrd¡ú¿.
15 layIo\ me Archive and the Aepettoirc, 18-22_
16 Aângehaald in Crockett,'The act oIpÉaching,,48.
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I)e 4cfio centraal
Onverschillig of het nu de geschiedenis van de retorica betreft of die van de homile-
tiek, tot voor kort hebben onderzoekers vooral de bewaard gebleven teksten geduid.

Aan het 'lezen' van de lichamen, de stem, gebaren en mimiek waatmee de teksten op

de kansel tot leven werden gebracht, is heel wat minder aandacht besteed. Vandaar

dat de precieze ontlvikkelingen in de uiterlijke welsprekendheid, die van pdesters en
predikanten of die l/an judsten, nog verte van eenduidig zijn.

Wel mogen we aannemen dat de kerkeliike dctio in hel achttiende-eeuwse Enge-

land en Nederland nog lange tijd heeft teruggegrepen op LeFa:U.che1JJ'. Wãt zijrl Traítté

vernieuwend maakte was dat hij als een \/an de eersten de regels voor de lichameÌijke
welsprekendheid wist af te stemmen op de eigentijdse codes van wellevendheid, van
civilité eÐ politesse. Daarmee wetden de emoties niet terzijde geschoven. Ook Le Fau-

cheur meende dat de redenaar zich emotioneel moest inleven in zijn betoog.rT Maar

bepaÌend bleven zijn beroep op de ratio en zijn vele, gedetailleerde aanwijzingen hoe

de redenaar zijn stem, gebaren en algehele voorkomen overeenkomstig de wellevend-

heid moest reguleren. Hij sheefde naar een meer /natuurÌijke' welsprekeldheid. Meer

dan bij het geschrcven Frans moesten redenaaars voortaan aansluiten bij het gespro-

ken lrans, Hij was een typische representant van wat Marc lumaroli heeft beschreven

als het 'tijdperk van de conversatie'.13 Toch was het voor deze zeventiende-eeuwer nog
ondenkbaar dat een redenaar de dcfio, laat staan ziin eigen emoties, hoger zou achten
dan de vier andere delen van de klassieke welsprekendheid,te

In de Republiek vonden Le Faucheurs vetnieuwingen een aanhanget in de Amster-
damse hooglera Petrus Francius (1645-L7O4), d1e irr 7697 een sterk yerwante reto-

frca, zijll Specimen eloquentiae exterioris, publiceerde, in 1701 gevolgd door een Neder-

landse vertaling.'zo Francius kwam eveneens met een lange lijst van tegels en, zoals Le

Faucheur grote invloed had in Frankijk en Engeland, ook onder acteu$, zo veñ'ulde
hij deze rol in Nederland. Hij beinvloedde de øctio vart predikanten en hoogleraren
en hij had nauwe banden met zowel het kunstgezelschap 'Nil Volentibus Arduum' als

met de Amsterdamse schouwburg.2l

Echtet rond het midden van de achttiende eeuw rees het verzet. In Engeland dcht-
te zich een nieuwe stroming in de welsprekendheid, de'elocutionary movement',
geheel op de qctio, met verwaarlozing van de vier andere onderdelen van de klas-

sieke welsprekendheid. Haar eerste belangdjke vertegenwoordiger was James Iordyce

17

18

19

20

Le ¡aucheul. Irair¿ 2O9.

Fumaroli, 'De l'âge de l'éloquence'.
}lowe1l,172.
De vertâling ve$cheen in een convoluut, samen met de vertaling van Le FaÙcheul en een verwante tekst
vaû Jean Le Clercq uit d\er],s Paflhaziafiat Leliatrc¡.etÍ, Veùandeling. Eveiâls lËncius pnjst Le Clercq de
Trdift¿. De convolùut w€rd twee keet herdrukt, in 1741 en 1748; in 1753 voÌgde nog een herd¡uk van
Francius' lp¿.íme,. Over lrancius, zie ook Heesakkers,'De hoogleraar'.
Een belângrijke teerÌing van lrancius was de Leidse hoogleraar en predikanr lranciscus labricius (1663-
1738). ln 1728 publiceerde deze De heilige redevoeñet, ii 1733 zlií Otator rdc¿r. Zie over hem Schuffel,
'FIom minister to sacred orato/. De Utrechtse hoogleraar Adrianus Reland (1676-1718), een befaâmd
spreker, was een ândere leeíñç. Zie Sepp, Johannes Stinstfta 1.13,765.



(1720-1796), een uit Schotland afkomstige, presbltedaanse predikant. Hij was een be-

gaafd redenaar. In Londen trok hij hele menigten naar de kerk, onder wie zijn Yriend

SamuelJohnson en de gevierde acteur David Garrick, die hemprezen om qctio. Op zijr'
beurt sprak Fordyce zijn bewondering uit voor Gaficks uitbeelding van de emoties.

Die waardering deelde hij met velen, onder anderen met Diderot, die in GaÍicks spel

zijn parodox bevestigd meende te zien.22

In 1753 publiceerde Fordyce ziin Essa), on the Actíon Proper for the Pulpit.z3 IleT was

waarschijnlijk de eerste achttiende-eeuwse tekst waarin de kanselwelsprekendheid ge-

heel geënt werd op de empathische vermogens van de prediker. Als diens emoties

authentiek waren, aldus Fordyce, als ze door hem zelf werden gevoeld, dan zou het

geloof zich als vanzelf melden in zijn stem, ogen en gebaren. Vewolgens, middels zijn
sentimentele lichaam, kon het geloof ook de kerkgangers beroeren, kon het hun raken

in het gemoed. Immers,

lwlhen they seem all possesed, expanded, exalted with those beautiful and sublime

Perceptions which sfte inspircs; when thef Countenances brighten and their Eyes

glow with her sacred Spirit (...) is it possible for the Auditors (...) not to be charmed

into Love, or awed into Veneration?24

Het meest effectief, aldus lordyce, waren de ogen van de prediker, vooral als die zich

\,-ulden met tranen. Dan hieÌd ook het kerkvolk het niet meer droog. Fordyce zelf was

daar een meester in, maar ook Laurence Steme beheerste die kunst. Over hem werd

verteld'how he never preached (...) but half the congregation were in tears'. Ster-

nes eigen opvattingen over de acfio - hij was immers zelf predikant - kwamen stelk

overeen met de 'elocutionary movement/. ln zijn Trislram Shandy, in de figuur van

Coryoral Trim, dreef hij zelfs de spot met de regels van Le Faucheur, terwijl hij in Trim

eveneens beschreef hoe een enkel, onbetekenend gebaar, als het maar uit het hart
-^.kwam, rlet genool beroeren kon."

Twee andere opmerkeliike representanten van de 'elocutionary movement' waren

de Ierse acteur en theaterdirecteu Thomas Sheridan (7779-7788) en de Schotse hoog-

leraar in de retodca Hugh Blair (1718-1800). Ze behoorden tot dezelfde generatie als

Fotdyce.lr TT62 pnbliceerde Sheridan z\n Lectures on Elocution- Zo'lrtwiît1gjaatlate\
in 1783, verschenen Blaits Lectures on Rhetoríc and Belles Letfres.

Sheridan streefde naar een algehele hervorming van het Engels. Hij bepleitte een

standaarduitspraak die ook voor Ierland en Schotland moest gelden. Tegelijk, zoals

hij het zelf verwoordde, wilde hij de'long Ìost art of oratory' herstellen. Zijn ideeén

daarover sloten nauw aan bij die van Fordyce. Evenals de Schot stelde hii de gesproken
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boven de geschreven taal. De ee$te was een gave Gods, de tweede niet meer dan een

vinding van de mens. Bovendien was het alleen de levende, gesptoken taal, met ziín
moduledng van de stem en alle bijbehorende gebaren, die de emoties van persoon tot
persoon konden doorgeven. ln Sheridans eigen bewoordingen:

All writers seem to be under the influence of one common delusion, that by the
help of words alone, they can communicate all that passes in their minds. They
forget that the passions and the fancy have a language of their own, utterly inde-
pendent of words.26

Evenals lordyce baseerde ook Sheridan zijn nieuwe welsprckendheid op de 'sensi-

bility'van de redenaar. Als deze zich daadwerkeliík kon inleven in ziin betoog, dan

eryoer hij meteer hoe welsprekendheid werkt, hoe de gewenste emoties zich automa-

tisch manifesteren in zijn stem, gebaren en voorkomen: 'Let him speak entirely ftom
his feelings; and they will find much truer signs to manifest themselves by, than he

could find for them'. Stem,.gebaren en voorkomen, inclusief de ogen van de redenaar,

beschreef Sheridan als 'sensible marks'van de emoties, als sensorische tekens.27

Blair, tenslotte, vatte de retodsche vernieuwingen vooral samen. Hij onde$treepte
het belang varr de actío:'for beyond doubt, nothing is of more importance'. En hij
was het eens met Fordyce en Sheridan, dat de redena op het moment van spreken

de regels moest vergeten en slechts de ratuur, zijn eigen 'sensibility', moest volgen:
i No kind of Language is so generally understood, and so powerfully felt, as the native
Language ofworthy and virtuous feelings. He only, therefore, who possesses these fulI
and strong, can speak properly and in its oram language, to the heart'. Zoals hij nog
eens toelichtte:

On all grcat subjects and occasions, there is a dignity, there is an energy in noble
sentiments, which is overcoming and ifiesistible. They give an ardour and a flame

to one's Discourse, which seldom fails to kindle a like flame in those who heaU and

which, more than any other cause, bestows on Eloquence that power for which
it is famed, of seizing and transporting an Audience. Here, Art and Imitation will
not avail.z

Blairs waardedng voor de 'elocutionary movement' is van grote betekenis geweest.

Zljr' Lectures werden al snel vertaald, ook in Duitsland en Nederland. En ze behoorden
nog tot ver in de negentiende eeuw tot de meest gelezen beschouwingen over retorica

en esthetica, al vatte niet iedere lezer het vernieuwende van zijn werk. Dat gold bij-

26 S}leída.,, A Course ofLecí¡es, x.
27 Sheridan, A Co¿rrs¿ of Lecturcs, 99 -70O, 121.
28 Blail, Lectures, 36a, 382.
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Vordycel, Essø/ ufon the Aclíor. Het is niet geheel zeker of lordyce de tekst geschreven heeft, maar zovrel

de catalogus van de British LibIary als de Lnglish Short Title Catalogue noemen lordyce als de auteur

lËordycel, Essay,2s.
Goljng, Rhetotic af Sensibility, 144-145 .



voorbeeld voor de Groningse hoogleraar vaderlandse letterkunde en welsprekendheid

B.H. Lulofs. Hij bezoryde weliswaar in 1832 een derde Nederlandse editie van de ¿¿c-

frl¿s, maar met de verbijsterende, encyclopedische omvang van zijn notenapparaat en

ook nog eens met wat hij daadn te berde bracht, toonde hij vooral weiniS van Blairs

intenties begrepen te hebben."

Piétisme en late Verlichting
Kenmerkend, zowel 1/oor de 'elocutionary movement' als voor de verschillende ver-

wante ontwikkelingen buiten Engeland, was hun se¡ieuze intetesse in alle ongepolijste

redenaars, bijvoorbeeld in de talrijke rondtrckkende volkspredikers, die zelfs de zwaar-

ste zondaren nog in huilen deden uitbarsten. Zo prees de aartsbisschop van Pa is,

Jean-Siftein l]la]u'ry (17 46-1877 ), in zijn invloeddjke Essøi sar l'éloquence de l4 chaírc

(7777) de welsprekendheid van Jacques Bridaine (1710-1767), een prediker die zijn

bekedngswerk vooral verrichtte in de Midi.30 Al eerder waren ook de methodisten, met

name hun leidersJohn Wesley en George whitefleÌd, om hun ac¡io geprezen. Sheridan

schrcef enthousiast over wat zij met hun wiÌde gesticulatie, hun ,canting and flantick
gestures', aan emotionele beroeflng onder hun volgelingen wisten op te wekken.31

Veel later, in 1817, constateerde de Nederlandse hoogleraar in de welsprekendheid
Matthias Schrant (1783-1866; afb. 1):

Wat meer is, onder de eenvoudige en ongeachte Predike$, in Engeland onder den
llaalJ;ì vajf Methodis¡e¡l, en in Italië ondel die varL Imprcvisqforis (voor-de-\,'r.list-spre-

kers) bekend, die het land doorkruisen, en boete ptediken, treft men dikwijls groote
vernuften aan, die in der daad zeer veel welsprekendheid aan de dag leggen.3,

Van het begin af aan zocht de nieuwe kanselwelsprekendheid naar retorische modeÌlen
waadn ze het eigen religieuze subjectivisme herkende. Dat waren deels de volkspre-
dikers en het methodisme, waarbij tegelijk voor emotionele extremen gewaarschuwd

werd, en deels de meer geaccepteerde vormen van het achttiende-eeuwse piëtisme.33

Die ìaatste verbintenis laat zích nog het best onderscheiden in Duitsland, aan het
einde van de achttiende en het begin van de negentiende eeuw. Een goed voorbeeld
is het werk van Johann Ludwig Ewald (77 48-7822). Deze heryormde predikant genoot
ook in Nederland $ote bekendheid. Veel van zijn vooral pedagogische publikaties
werden meteen vertaald. In zijn werk trachtte hij de Duitse piëtistische traditie te ver-
enigen met de late Verlichting. Zo was hii bewiend met bekende piëtisten als Johann
Kaspar Lavater en Philipp Matthäus Hahn.3a Tegelij\ zoaÌs meer Duitse theologen
rond 1800, ontleende hijveel aan Immanuel Kant.3s In 1809 publiceerde hij ziirl t_leber

DeklamatÌon und Kqnzelyortrag, een bescheiden boekje waadn hij in een zeer leesbare

stijl zijn opvattingen over de kerkelijke actío lit de doeken deed. Het werd vooral in
Nederland gunstig onthaald, met name dankzii de al genoemde Johannes Clarisse.36

Ewald was zich et terdege l/an bewust dat zijn boekje hoogstens als geheugensteun,

als een ee$te uitgangspunt, kon dienen. In zijn eigen bewoordingen maakte hij een

duidelijk onderscheid tussen 'archief'en'repertoire'. Zo schreef hij al meteen aan het
begin:

Diese kleine Schdft soll und kann dem Jünglinge keine Uebung ersetzen: sie soll
ihn vieÌmehr überzeugen, daß er Uebung Ìm Lesen, Deklamiren, in der anständi-
gen Stellung des Körpers und in der Gestikulation bedürfe: daß er ohne sie, nie ein
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Sheridan, Bt¡tish Ed catiofi,91, 153-
Ienelor! Gesprekker, 70 1.

Ik hanteer hier piètisme in ¡uime zin, als niet âÌleen verwiizend naar het tngetse methodisme en her
Duitse piëtisme maar ook raar de Nadere Reformatie met haar achtticrde-eeuwse erfenis. Voor deze
brede omschriiving, zie Brecht, 'Dìnleitung', 1-5; Op't Hot 14 35.
Yit]f, Deußche Spätaußlätun{, 53-a6, 324 352.
Over de opvallende populariteit van Duitse theologische geschrifren in de lìepubtiek, met name in de
tweede helft van de achttiende eeuw áe Van EiJnatten, 'History Reform, and Aufklärung,.
Lwald, Ueber Deklamationj veft. als Èwald! Over ãe iterliike kanselwelsþrekendheid.
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Johännes Matthias Schrant (1783-1866). Gral'urc.

Universiteitsbrbliotheek Amsterdam (UvA) Bijzonde¡e

Collecties.

In 1788-1790 ve chenen Blairs ¿cct¡rles in de Nederlandse vertaling van Herman Bosscha. In 1804

volgde een tweede en in 1832 1837 een derde druk, nu verzorgd door de Groningse hoogleraar B.H.

Lulofs. Zoals GerrjanJohannes constateert, halen Lulofs' uitgebreide aantekeningen d€ kcrn van Blaifi
gedachten volledig onde it, zowel naar de inhoud als naar de vorm. Blair verzette zich iüìst tegen ency-

cÌopedßche pretenti€s. Zie Johannes,'De erfenis', 234-235.

Maury, ,Essai, l, 144.



Redner werden kònne.

Sterker nog,

wem er diese Sch ft und alle Schdften über äusseren Vortrag gelesen, studirt,

gefaßt und behalten hätte (...), so wird er dadurch eben so wenig einen guten

Vortrag bekommen, wie mann durch das Lesen der besten gedruckten Violin- und

Singschule, ein guter Geiger oder Sänger werden wird.

Kortom,'ts ¡st h¡er weniS zu lesen, aber v¡el zu thun.''7

Ook EwaÌds kansehedenaar moet het hebben van zijn sensibiliteit. 'Beredsamkeit',

aldus Ewald, 'ist die Fertigkeit, durch sein Inneres und Aeusseres, durch Ideen und
Empfrndungen, durch Sprache, Minen uûd Körperhaltung, auf das Innere Anderer

zu wirken'. In woorden die herinneren aan BÌair wordt de jonge voorganger dan ook

gewaarschuwd: 'Es muß ein Leben seyn, was beleben, eine Wärme, die erwärmen,

eine Kraft, die stärken soll.'Anders gezegd, juist kerkelijke welsprekendheid draait

om waarachtigheid, om authenticiteit: 'Nie lasse man sich doch einfallen, durch bloß

Aeusseres auf das Innere zu wirken. Diese Heuchelei, wenn sie auch bis zur höchsten

Kunst geht, wirkt nichts dauerhaftes, bleibendes.'33 Elde$, in een uitweiding over het

ve$chil tussen 'Miene' en 'Mienenspiel', licht Ewald nog eens toe dat toneelspelers

mogen huichelen. Zii mogen 'spelen' met hun 'Miene', met hun mimiek. Maar de

kerkelijke redenaar moet zijn authenticiteit altiid behouden, juist bij hem gaat het om

het haft. Vandaar dat Quintilianus en Goethe met instemming worden aangehaald.

De kanselredenaar moet zich inleven, zijn actio staat of valt met zijn empathie. Voor

hem géén 'maskerade', geen acteurshuicheladj à la Diderot.3'

Interessant is dat Ewald ook allerlei suggesties doet hoe aankomende voorgangers

hun sensibiliteit konden ontplooien. Ze konden bijvoorbeeld in gezelschap sentimen-

tele teksten voorlezen, teksten van Shakespeare, KÌopstock" Goethe of Schiller. Als de

prediker-in-spe ook kon zingen, dan zou hij liederen kunnen kiezen van Chdstan Got-

tlieb Neefe, geschrcven op teksten van Klopstock, of anders geestelijke liederen van

Johann Fdeddch Reichardt of aria's en duetten uit Händels Messitlh, Haydr's Schöpfung

of Mozarts Requiem. Daaraaast was er de diepe vdendschap met aûdere jonge man-

nen, met mede-studenten met wie zij alle vreugde en droefheid konden delen. Ook

zulke mannenverbintenissen, meer dan de liefde voor een vrouq konden de vereiste
oññrrhio hêr?^r,lêrêñ a0

En Nederland?
Kiiken we tenslotte naar Nederland, dan vinden we nagenoeg dezelfde ideeën bij CIa-

risse, in zijn ruimschootse aantekeningen bij Ewalds tekst. Hii onderschrijft veel van

wat zijn Duitse collega naar voren bracht, ook diens Kantiaanse theologie. Anders

dan veel van zijn tijdgenoten was Clatisse julst 8eÏntercsseerd in de Duitse fllosofie en

theologie. En ook voor hem berustte de kanselwelsprekendheid op empathie. Zoals

hij schdjft: 'Wat zat hii voortbrengen (...), wiens hart niet zelf Setroffen is, niet zelf

verl.uld, verwarmd, bemoedigd, bewerkt, levend Semaakt is door de waarheden van

het Evangelie en derzelver eerbiedige omhelzing?' Schrant was het geheel met hem

eens. Verwijzend naar Quintilianus, Blair én Ewald noteert hii bij zijn vertaling van

Fénélons Dialoj?es sur I'éIoquence'. 'Het hert moet gevóelen, en van dat Sevoel moet de

mond overvloeijen: dát is welsprekendheid'. Het hoogste doel was'op het innerliike

van anderen te werken en hunne hartstogten op te wekken'.4]

h het voetspoor van Ewald beveelt Cladsse ter ontwikkeling Yan de Sewenste sen-

sibiliteit het zelf musiceren aan. Hij noemt zelfs dezelfde componisten maar aan de

voor te lezen literatuul voegt hij nog zijn eiSen schdivers toe. De jonge voorganger

zou ook Sterne moeten lezen er daarnaast Fie1din8, Richardson én Rhiinvis Feith.

Zowel bii Schrant a1s bij Clarisse zien we in navolging van Ewald piëtisme, late Ver-

lichting en sentimentalisme ineenvloeien.

Nu schreef Cladsse zijn observaties in 1814, Schrant in 1817, wat elop zou kunnen

wijzen dat in ieder geval op dat moment in Nederland een sentimentele kanselwel-

sprekendheid had post gevat. Schrant herhaalde nog eens dat de 'uitwerkselen der

Welsprekendheid' duurzaam moesten ziin. Een enkele traan onder het gehoor was

niet genoeg. Zoals hij vaststelt: 'Meni8 prediker verbeeldt alÌes te hebben Sewonnen,

wanneer hiÍ, door zijne aandoenliike taal, of pijnliíke voordragt, aan deze of Sene

gevoelige vrouw eene traan afperst.' 'Dwaze verbeeldin8!', zo roept hii dan uit, dat is

nog maar het begin! Het liefst zag Schratt alle Selovigen in tranen. Dan pas had de

kerkelijke redenaar zijn doel bereikt.

Tegelijk bekitiseren Cladsse en Schrant de extremen van de sentimentele kansel-

retorica. De voorganger mag niet teveel tranen storten oP het preekgestoelte. Dat kan

zijn welsprekendheid aÌleen maar belemmercn, omdat hii dan teveel jn de weer is met

zijn zakdoek. Bovendien tast het ziin 'mannelijke waardigheid' aan. Ook distantiëren

de twee hoogleraren zich van die voorgangers die het Evangelie lijken irr te wisselen

voor hun literaire idolen. 'Het is hun enkel om schoone woorden en eene opgesmukte

taal te doen', aldus Schrant. En hij veryolgt: 'Romans en allerlei sentimentele stukken

zijn hunne geliefkoosde Handboeken, waar uit zij hunne tafereelen zamenflansen, en

dikwijls de overdrevenste Sedachten ovememen, om alzoo hunne armoede te bedek-

ken'. Ter illustratie vertelt hij: 'Zoo hoorde ik eens iemand op de Kansel verscheidene

malen de verheven Nachtzanger Young aanhalen, zich op hem beroepende, als of hii

47 Fenelons gesprekken, 72-7 3.

37 Ewald, Uebet Deklafiatio , 3-4
38 lbidem, 17-18.

39 Ibidem, 110.

40 lbìdem,88-92.



zich op eenen Apostel beriep!'Met die 'nachtzanger, doelde hii uiteraard op Edward
Young en zijn NEy'Ìt Thoughts lrit 1745. Hij zal evenmin erg gesteld zijn geweest op de
zogeheten 'Herveyanen', een groepje predikanten die vooral een andere ,nachtzan_

ger', de Engelse predikant en woegere vdend van WesÌey, James Heryey, vereerden.4,
Het gaat slechts om een paar hednneringen en obseryaties \/an Cladsse en Schrant,

maar ze worden ondersteund door andere bronnen. Ook vóór 1g00 moet in Nederland
een affectieve kerkeliike welsprckendheid aanwezig zijn geweest, al valt haar omvang
vooralsnog moeiÌiik \/ast te stellen. Opmerkelijk is de Ìof die de predikant en hoog_
leraar Gerard Johannes Nahuys (1738-178I) keeg toegezwaaid (afb. Z).In I7a2, t\t
een maar liefst 300 bladziiden tellende necrologie, schreef de Rotterdamse predikant
Petrus Hofstede:

Hy bezat tog niet alleen een innerlyke, maar ook uiterlyke welsprekendheid, weìke
laatste van Cicero genoemd wordt eeÍ welsprekendheiel des lighøøns. Een deftige hou_
ding, zonder (gelyk het Vondel gelieft te noemen) príesterlyken f/o¡.r; geregelde ge_

baarden, zonder gemaaktheid; welluidende woorden, weÌ gerangschikt en wel uitge-
sproken, zonder 'er zelf naat te luisteren, en een lieflyke stembuiging, zonder in den
toneel-toon te vallen, maakten hem tot een der bevalligste sprckers van zyn tyd.43

Afb. 2

Gcrard Johan Nahuys (l738-1781)_ Ets. Umv€r-
siteitsbibhotheek Àmsterdam (UvA) Bijzondere
Collecties.

Zi.e B<tstùa, Wooftle t an een gezond wrstand, 375-316. Hervey vcrwierf fâa m met zijn Medittltions anotlg
the tonbs, zlir\ ReÍlections on a flo$)¿t-tñrden ei zijû Conteítptãtio,ts on flte l]igùf. Veet van zijn werk ver_
schcen ook iû het Nederlands.
Hofstede, I{¿r /erer, 45.
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Zoals een ardere necroloog zich hednnerde, vooral in Amsterdam wist Nahuys met

ziin 'gemoedsontdekkenden en godsdienst beoeffenenden predikdienst' zoveel toe-

hoorders te trekken, zelfs predikanten van elders, dat een deel niet eens naar binnen

kon.aa En ook Hofstede prees Nahuys' sentimentele welsprekendheid:

De natuur, of liever de God der natuur, had hem met een heblykheid begiftigd, om

re bewegent de Dichters zouden zeggen, om hcïten te kneeden. Daar is' er onder de

begaafdste Leeraars van Hollands grootste Stad, die men nog onlangs, in een kring

van Geleerden, heeft hooren zeggen, dat de welsprekende Nahu¡s hem meermalen

een traan uit 't oog gepredikt had.

Geheel onomstreden was hij waarschijnliik niet. Althans, Hofstede voegde er nog aan

toe:

De Atheniensers en vooral de Areopagiten, duldden niet, dat de Redenaars'er op

toeleidden om te bewegeû of te ontroeren; maar mensch- en schriftuur-Kundi8e,

zoo Engelsche als Nederlandsche, tLebben het gebtuik der hqrßtogten, in den Gotls-

die¿s¡, met bondige ber ¡yzen gestaafd.as

Hoe dan ook, Nahuys wist wat 'bewegen' was, hoe hij de kerkgangers in hun gemoed

beroeren kon. Interessant is ook de impliciete verwijzing naar de preek van Paulus op

de Atheense agora (Handelingen 77: 16-34). Die werd vaker gememoreerd in de nieu-

we welsprekendheid. Zo prees lordyce Raphaels beroemde weelgave van het Sebeuren,

hoe daarin zowel de apostel als zijn toehoordeß door emoties worden overmand.46

Tüssen toneel en authenticiteit
Laten we tenslotte als laatste tekst in deze verkenning nog eens kijken naar de ¿e.s-

sen over het leeraars-ambt, veßch.errerr in 1802 en geschreven door Jan Koniinenburg

(1758-1831), remonstrants predikant en hoogleraar in Amsterdam (afb. 3). Konijnen-

burg besteedde ruim aandacht aan de voordracht, die ook naar zijn mening gericht

moest zijn op het hart, op de emoties van de gelovigen:

Hy, die oveÍeeden wil, moet niet slechts zijne woorden, waardoor hij op het Yer-

stand werkt, nauwkeudglijk dchten; maar ook de toon, de houding, en de ge-

baaren moeten uitùukken, hetgeen hij beöogt. Hoe Stootel derzelver vereeniging

is tot hetzelfde doel, zooveel te sterker is de uitwerkng.

44 }.loÞ.r, Ovetrlenkingen, 22.

45 Ho[stede, Het lewn, 45'46-

46 lotdyce, Essay, 26i \tergeliik Shearman, AdlÈ1el's Cartoons, 69-71-
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Jan Konijnenburg (1737-1831). clavu¡e. Umversiteitsbiblio_
th€ek Ar¡sierdam (UvA) Biizondere CoÌÌecties.

Elders beschreef hii houdin& gebaren en uitspraak als de ,tolken,van het ,inwendis

gevoel'.47

Zoals na hem Ewald, Cladsse en Schrant, zo prees ook Konijnenburg het beoefenen
van muziek, 'die godliike wetenschap, welke tot vorming van den smaak, tot een fljner
gevoel van het schoone, en tot verëdeling van het hart, zoo onwêerstaanbaar werkt,.
Het musiceren zal de beginnende predikers helpen in het vinden van de iuiste into_
natie. Sterker nog, de toonkunst zal hun empathische vermogens versterken: ,zij zal
die warmte van haar hart, dat gevoel van het natuurlijk, zoo wel als zedelijk schoone,
vermeerderen, waarvan Quintilianus zegt pectus est, quod disertos facít, ety¡s mefitis,.4s

Koniinenburg had waarschijnlitk een veel grotere interesse in de lichamelijke wel_
sprekendheid dan hij kwijt kon in zijrL Lessen.In 1790 had hij zijn vertaling gepubl!
ceerd van Johann Jakob Engels kleen zu einet Mímík (178S), waadn de Duitse flosoof,
inhakend op eerderc discussies in de achttiende eeuw zijn eigen ideeën presenteerde,
zowel over de actio als het eigentijdse toneel.le De Ideen hebber zeker hun invloed
gehad. Ze worden ook genoemd als Konijnenburg de vetschillen tussen toneel en kan_
sel memoreert. Evenals bij Ewald, met zijn onderscheid tussen Míene en Mienefis\¡el.
worden ze verbonden met kwesties van bedrog of authenticiteit.

Ook voor Koniinenburg viel er op het gebied van de lichamelijke welsprekendheid
weinig te lezen maar veel te doen. Hii raadde beginnende predikers om goed te obser_
verenr om te letten op de gebaren en houdingen van welopgevoede lieden, zoals ze
de omgang moesten zoeken 'met dezulken der bevallige Sexe, welker opvoeding niet

47 Koniinenburg, ¿err€,7, 175, 183.
48 Komjnenburg, ¿¿rrer, 193.
49 Lngel, De küfistva naboatzinr.
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ßeheel verwaarloosd is'. Juist omdat het een zaak was 'waarin mondelinge onderrich-

ling bijkans alles vermag', moesten ze dikwijls predikanten gaan horen, of ze nu Soed

waren of slecht, want bij de laatsten konden ze hun fouten en Sebleken signaleren.

Oefenen voor de spiegel, vooral als ze van anderen iets hadden opgestoken, was een

ândere mogelijkheid. ook zouden ze dikwijls historiestukken van 'goede Meesters'

¡noeten bekijken of een collectie gra\rures aanleggen, orn ook op die manier gebaren,

houdingen en gelaatsuitdrukkingen te memoriseren.s0

Tenslotte moesten ze zeker de schou\¡/burg bezoeken. Ze moesten dan wel de to-

neelstukken vermiiden waadn op de al te Sedragen toneeÌtoon de felste emoties wer-

den vertolkt. Ze konden zich beter odënteren biÍ de meer huiseliike stukken, bij de

'tooneelen des burgerlijken en gezelligen levens, welke ons de innemend schetzende

DIDEROT, D'ARNAUD en MERCIER onder de Franschen, en HAVERKAMq HARTSEN,

HARTSINCK, en anderen onzer Nederlanders, hebben afgemaald'. Volgens Koniinen-

burg zouden ze alleen daar de'waare uitbeelding en oveEeeding' vinden, 'welke tot
den predikstoel behooren'.sl

Maar ook dan, zo waarschuwde hij, bleef er een onde$cheid tussen de atf¡o van

de toneelspeler en die van de kansehedenaar. De eerste wil immels meer 'behaagen'

dan dat hij wil'leercn'. Vandaar dat hii 'zijne houding t'elken reise verandert, naar

gelang van het voorwerp, en van den hartstogt, welke hij tracht gaande te maaken'.

De tweede, daalentegen, streeft naar 'ondeûichting en vetbeterin8'. Daarom moet

Íuist hij weinig veranderen van houding. Enerzijds moet hii strevet naar een affec-

tieve welsprekendheid, erop gericht'om de goede gevoelens en geneigdheden, welke

het verhandelde reeds in zijn Toehoorers mogt hebben voordgebracht, hoe langer zo

meer te versterken'. Anderzijds moet die ingeleefde, op de emoties werkende welsprc-

kendheid vergezeld gaan van een 'eerbiedwekkend voorkomen': een samengaan van

'deftigheid', 'waardigheid', 'bescheidenheid' en 'Soedwillendheid', overeenkomstig

het biizondere van ziin ambt en het 'gewigt zijner voorstellen'. Anders gezegd, 'de

zaak van de godsdienst heeft veel te veel inwendige waarde, is veel te verheven' om de

preekstoel te willen herscheppen in een theater.s2

Het ziin ideeën die hednneren aan wat Blair ilt ziilf, Lectures 'pathos' noemde,

een mengeling van 'gravity' en 'warmth'. Pathos, aldus Blair, is wat de Fransen om-

schrijven als 'onction': 'the affecting, penetrating, itteresting manner, flowing from

a strong sensibility of heart in the Preacher to the importance of those truths which

he delivers, and an earnest desirc that they make full imptession on the hearts of his

Hearers.'sl

We zouden voor het achttiende-eeuwse Nederland, toen de term nog merendeels

een positieve klank bezat, varr 'zalving' kunnen spreken. Anders dan in de schouw-

50 Konijnenburg,¿¿ssel¡,203.
51 lbidem, 204; behalve om fukken van Diderot gaat het dus om lukken vâû lrançois-Thomas de Baculard

d'Ama1d, Louis-Sebastien Mercier, Johannes Haverkamp, Antoni Hartsen enJanJacob Hartsinck.

52 lbidem, 784, 146, 2o4-2o5.

53 Blair, ¿e¿lrrdr, 318.



burg was het dus een kwestie van emoties én waarachtigheid, een samengaan van
veÍegaande inleving (die door Diderot voor het toneel nu juÌst als onwenselijk werd

Sezien) én een zekere eerbied afdwingende waardigheid. Kortom, wat de verhande-

lingen bepleitten was een nieuwe, affectieve kanselwelsprekendheid waarin zich het
geloof als vanzelf zou openbaren in het lichaam van de kerkeliike tedenaar. Maar
die welsprekendheid zou de gelovigen alleen weten te raken als ze gepaard ging met
zalving, als de kanseÌredenaar in zijn intonatie en in ziin gelaat, gebaren en houding
warm, waardig en waarachtig bleef. Al het andere was toneel.
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