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INLEIDING

Zietgy dit needrig huis, dat vrij van prachtvertoning,
Een zedige eenvoud aâmt?Het is de stille woning,
Door't Christlijk dorpsgehucht aan de achtbre post gehecht
Van die 't vereenigd volk hier voorbidt als Gods knecht.
Hy draagt hun zuchten op aan 's Hemels welbehagen,
En troont den zegen af, dieweideen akkers vragen;
Hy wydt het huwlijk in; verlicht den tegenspoed;
En plant de deugd, de trouw, de Godvrucht, in 't gemoed;
Geeft troost waar troost ontbreekt; en reinigt hart en zeden;
En vormt voor Kerk en Staat onstraffelijke leden.1

Wie dit leest, ziet het inderdaad voor zich: een pastorie, liefst onder lindebomen, en een predikant die daar, in het middelpunt van het dorpsleven, 'het
wondere ambt' bekleedt. 2 Het beeld van zo'n herder en leraar, van zijn doen en
laten in en rond de kerk, verschijnt als vanzelf voor het geestesoog. Dat is de
kracht van Bilderdijks stijl maar ook die van het imago waarmee het predikambt omgeven is: het is een beroep dat als weinig andere tot de verbeelding
spreekt. Goethe zei het al: geen onderwerp zo geschikt voor een idylle als een
dorpspredikant. Tot enkele decennia geleden speelde 'de dominee'—met een
kloeke vrouw en een bende kinderen—een prominente rol in menig streekroman en kinderboek; er verschenen zelfs tientallen 'pastorienovellen'. De sociale positie die in dergelijk fictie aan de dominee wordt toegeschreven is meestal
een zeer vooraanstaande. Qua welstand mag hij onderdoen voor de plaatselijke arts of edelman maar zijn invloed en gezag—die steunen op beschaving en
morele integriteit — zijn ongeëvenaard. Of dit beeld historisch correct is, valt
natuurlijk te betwijfelen. Al in de negentiende eeuw, toen de eerste pastorieromans verschenen, was de plaats van predikanten in de Nederlandse samenleving al niet meer vanzelfsprekend. Over het verloop van dat proces is echter
niet zoveel bekend.

11

D E S O C I A L E P O S I T I E VAN P R E D I K A N T E N

Twintig jaar geleden promoveerde de historicus Groenhuis op een veelgeroemde, ofschoon niet onweersproken studie over de sociale positie van 'gereformeerde' (lees: hervormde) predikanten in de zeventiende-eeuwse Republiek.3 Afgezien van het baanbrekende artikel van Van Rooden over de
'professionalisering' van het predikantenberoep en de nauwgezette prosopografie van Van Lieburg is het sindsdien echter stil gebleven op dit terrein. 4 Over
de positie van predikanten in de negentiende-eeuv/se Nederlandse samenleving
is nauwelijks literatuur te vinden. Terwijl in het buitenland, Groot-Brittannië
vooral, voortreffelijke sociaal-historische monografieën over de clergy verschenen, bleef het hier bij stukjes en beetjes.5
Het ontbreken van een gedegen studie over dit thema is geen schande; ook
over maatschappelijke lotgevallen van negentiende-eeuwse medici (hét succesverhaal van de eeuw), van juristen en onderwijzers in Nederland is slechts
mondjesmaat gepubliceerd. Merkwaardig is het echter wel, temeer daar kerkgeschiedenis meer dan enige andere theologische discipline beoefend wordt
door onderzoekers die in het dagelijks leven predikant zijn. Nog eigenaardiger
is het voor wie ziet hoe adembenemend veel er is geschreven over individuele
predikanten. Sinds het midden van de vorige eeuw is de biografie het kerkhistorisch genre bij uitstek. Voor wie wil toetreden tot het gilde der Nederlandse
kerkhistorici is het schrijven van een theologische biografie de aangewezen
proeve van bekwaamheid. Juist die gerichtheid op individuele levensbeschrijvingen verklaart, althans ten dele, het ontbreken van een studie over de maatschappelijke lotgevallen van predikanten. Waar portretten de standaard zijn,
waagt men zich niet licht aan een landschap.
Daar komt bij dat veel kerkhistorici niet zo goed raad lijken te weten met het
begrip 'maatschappij'. Als ze de term al gebruiken, is het vrijwel altijd ter aanduiding van iets wat buiten hun eigenlijke onderzoeksterrein ligt: niet de
kerk, maar hetgeen haar 'omgeeft' — het duistere terrein waar zo nu en dan
een sociaal voelende dominee in afdaalt of een maatschappelijke ontwikkeling
uit opdoemt. Dat de kerk zelf onderdeel uitmaakt van de samengeleefde werkelijkheid gaat er bij veel kerkhistorici niet in. Evenals gewone geschiedkundigen
verdenken ze sociologen ervan de historische werkelijkheid te willen reduceren tot wetmatigheden of modellen waarin verschillen in theologie of geloofsbeleving er niet toe doen.
Het slag maatschappij geleerden dat ze in de theologische faculteit ontmoeten, is weinig geschikt om hen op andere gedachten te brengen. De meeste hedendaagse godsdienstsociologen lijken van kerkgeschiedenis namelijk niets te
willen weten. In tegenstelling tot de Duitse socioloog Max Weber, die ze graag
hun aartsvader noemen, gaan zij vaak ahistorisch te werk. De enige transfor-
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matie waar ze op gespitst zijn, is ontkerkelijking of secularisatie. Dat komt
door hun jeugd: godsdienstsociologen waren aanvankelijk, kort na de bezetting, niet in dienst van universiteiten maar van kerkelijke instellingen. Teneinde zich een plaats in de academie te verwerven, begonnen deze 'kerksociologen' zich in de jaren zestig te distantiëren van clerus, kerk en christendom.
Hun terrein en theorie werden geherformuleerd in zo universeel mogelijke
termen: in plaats van 'geloof' en 'kerk' kwamen 'zingevingssytemen' en 'plausibiliteitsstructuren'. Daarmee won het vak aan academisch prestige maar verloor het aan zeggingskracht. 6
Terwijl 'gewone' sociologen in de afgelopen decennia naast het afnemen van
enquêtes en vraaggesprekken ook archiefonderzoek zijn gaan verrichten en
terwijl gewone historici, op hun beurt, hebben leren tellen, meten en interviewen, moeten godsdienstsociologen en kerkhistorici nog altijd niets van elkaar
hebben. Eerstgenoemden blijven hun heil verwachten van grootschalige surveys, laatstgenoemden houden elkaar in de wurggreep van het biografisch detail. Het cultuurverschil tussen deze twee disciplines is zo groot dat ze elkaar
wel nooit zullen omarmen. Maar met een beetje onderlinge toenadering zou
voor beiden al veel gewonnen zijn: theoretische verdieping voor de een, kwalitatieve verrijking en een ontwikkelingsperspectief voor de ander.
Verschil maken
Vanuit algemeen sociologisch oogpunt zijn predikanten een interessante beroepsgroep. In tegenstelling tot andere academisch geschoolden blijken ze namelijk sterk aan prestige te hebben ingeboet. Volgens het eerste beroepsprestige-onderzoek dat de Leidse socioloog F. van Heek in 1942 uitvoerde, stonden
predikanten en priesters hoog in ere. In Enschede althans stelden de respondenten hen op de tweede plaats, pal onder de burgemeester. 7 Ook volgens een
landelijk vervolgonderzoek uit 1953 hadden predikanten over aanzien niet te
klagen: hun rang was iets lager dan die van 'burgemeester van een kleine gemeente' en iets hoger dan 'leraar op een gymnasium of hbs'. 8 Uit een herhaling
van dit onderzoek, dertig jaar later, bleek echter dat hetberoepsprestige van de
predikant fors was gedaald, tot onder dat van de leraar en de kolonel-beroepsmilitair.9
Deze sociologische studies zeggen natuurlijk niets over de sociale positie
van predikanten in de negentiende eeuw. Toch zijn ze leerzaam. Ze bevatten,
impliciet, nuttige wenken voor de historisch (sociologisch) onderzoeker. Een
eerste waarschuwing is, om 'status' niet als een eenduidig gegeven op te vatten.
Van Heek en zij n medewerkers registreerden niet alleen hoe hoog hun respondenten ieder beroep rangschikten maar ook in welke mate ze het daarover met
elkaar eens waren. Wat die 'spreiding' betreft, kwamen grote verschillen aan
het licht: terwijl de respondenten vrijwel unaniem waren over de rang die toe-
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gekend moest worden aan artsen, leraren en kappers, bleken ze sterk verdeeld
over sommige andere beroepen. Vooral beroepsmilitairen, kunstschilders,
pastoors en predikanten werden door de een veel hoger geacht dan door de ander.10 Over beroepsgroepen als deze wordt kennelijk een uitgesproken waardeoordeel geveld. Hoe dat uitvalt, is wat 'geestelijken' betreft uiteraard in hoge
mate afhankelijk van confessie. In vergelijking met hervormden bleken katholieken en onkerkelijken in 1958 minder, gereformeerden juist veel meer met
predikanten op te hebben.
Hoewel tot ver in de negentiende eeuw van volstrekt 'onkerkelijken' nauwelijks sprake was, moet een onderzoeker ook in deze periode bedacht zijn op
verschillen in waardering van de predikantenstand. Negentiende-eeuwse 'leraars' werden mogelijk door de hogere klassen meer geëerd dan door de lagere
(of omgekeerd), door vrouwen meer dan door mannen, of door dorpsbewoners
meer dan door stedelingen. 11 Hoe sterk de appreciatie van sommigen verschilde van het oordeel van anderen, staat te lezen in de AmsterdamscheStudentenalmanak van 1867. Een theologiestudent verhaalt hoe hij door een mevrouw
wordt overstelpt met betuigingen van 'leraarslievendheid':
O! ik vind het zoo'n mooie betrekking; ik had zoo gaarne gezien dat onze WILLEM ook
dominee was geworden; hij had er zoo'n aanleg voor! Hij kon al zoo lief bidden toen hij
vijfjaar oud was! En verzen maken! [...] zij waren somtijds wel wat treurig; meestal
kwam er veel in van graf en dood, maar bij alles zocht de jongen de godsdienst te halen.
Nu, ik ben zelf ook altijd voor de godsdienst geweest.12

Deze liefdesverklaring staat in schril contrast met de schimpscheuten die hij
even daarvoor te verduren kreeg van een antiklerikaal heerschap:
Verbeeld je, godgeleerdheid! Alsof ge iets meer van God zoudt kunnen leeren en te weten komen dan wij leeken. Maak me dat niet wijs! Dat was goed voor 25 jaar, toen de
menschen nog geloofden dat al die mooie verhaaltjes uit den Bijbel waarheid bevatten
en de dominees aanzagen als hoogere wezens [...] Maar nu, kom! wij hebben de dominees niet meer noodig! Een beetje staathuishoudkunde, dat 's beter.13

Afkeer van dominees was overigens niet alleen te vinden onder ongelovigen.
Ook veel vromen in den lande hadden de predikantenstand niet erg hoog zitten. Zo wist Multatuli's piëtistische creatie Juffrouw Laps te vertellen:
't Hele woord 'dominee' komt in de Schrift niet voor. En 'preek' ook niet. Wel lezen we
dat de vrouwen nederzaten aan Jezus' voeten. Dat's het ware, zie je.14
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Gemengde gevoelens

Mensen zijn niet alleen onderling verdeeld maar ook in zichzelf. Dat is een
tweede les — niet van Van Heeks landelijke survey maar van het daarmee samenhangende interviewproject van H. M. in 't Veld-Langeveld (1958). Zij vroeg
haar respondenten om hun rangschikking van beroepen mondeling toe te
lichten. Met dominees bleken velen niet goed raad te weten:
De onderlinge rangschikking van arts en predikant stelt de respondenten nog wel eens
voor een dilemma, omdat zij eigenlijk de arts meer in tel hebben, maar zich om een of
andere reden verplicht voelen het geestelijk beroep hoger te stellen. Dit dilemma wordt
niet uniform opgelost.15

Deze aarzeling is enerzijds kenmerkend voor de naoorlogse periode, toen predikanten snel aan gezag inboetten; die verandering maakte hen moeilijk te
plaatsen. Anderzijds lijkt ze echter eigen aan het beroep zelf. Ook in vroeger,
minder bewogen tijden was de maatschappelijke rang van predikanten niet
eenvoudig te bepalen. Dat komt vooral door het heilige, onalledaagse karakter
van hun ambt. Het gebruik van die term alleen al ontmoedigt het vergelijken
van predikanten met andere, 'wereldse' (beroeps)groepen of standen; er wordt
een sociale uitzonderingspositie voor hen gereserveerd. Zo schrijft een laat negentiende-eeuws etiquetteboek voor:
De goede toon verlangt, dat men een geestelijke, onverschillig van welke godsdienst, altijd het eerst groet, hij mag oud of jong zijn. De persoon beschouwt men daarbij als eene
bijzaak, het kleed en het ambt vorderen deze onderscheiding.16

Krachtens zijn ambt kon een priester of predikant kennelijk aanspraak maken
op de hoogste eer — echter met dien verstande dat deze uiteindelijk niet hem
maar de Allerhoogste gold. Dit maakt de sociale status van geestelijken tot een
uiterst dubbelzinnige: ze hebben recht op een sociale positie die ze niet zelf
'verdiend', maar aan een Ander 'ontleend' hebben. Dit verklaart misschien
waarom dominees zo vaak beticht worden van die vrouwelijke ondeugd bij
uitstek, ijdelheid. In ieder geval brengt het met zich mee dat in het onderzoek
naar hun sociale positie veel instrumenten onbruikbaar zijn. In de begrafenisstoet, aan de bruiloftsdis en uiteraard ook in de kerk hadden predikanten (en
hun huisgenoten) ambtshalve recht op een prominente plaats. 17 Over hun positie in het alledaagse leven zegt dat echter niet zoveel.18
Predikanten roepen gemengde gevoelens op: hun heiligheid, geleerdheid
en deftigheid dwingen respect af maar wekken ook — alleen al vanwege die
dwang—wrevel, wrok en wantrouwen. Deze ambivalentie komt soms pas aan
het licht wanneer men het hele domineesgezin in ogenschouw neemt. Ro-

15

mans, verhalen en gedichten schetsen dikwijls het beeld van een nobele predikant met een kreng van een vrouw en een mispunt van een zoon. Dit morele
clair-obscur duidt erop dat de vermeende negatieve karaktertrekken, zoals psychoanalytic! dat noemen, 'afgesplitst' zijn van de dominee zelf; zijn huisgenoten draaien op voor de angst, afgunst en achterdocht die hij onbewust wekt.19
Een f am üieaa ngelcgcn heid

De dominees die in fictie ten tonele worden gevoerd hebben — of krijgen in de
loop van het verhaal — vrijwel altijd een gade aan hun zijde. Deze voorstelling
is niet geheel uit de lucht gegrepen. Uit de beroepstelling van 1899 maak ik namelijk op dat van alle predikanten in Nederland slechts 13,9 % ongehuwd was.
Dat is aanmerkelijk minder dan het percentage vrijgezellen onder de (mannelijke) genees-, heel- en verloskundigen (22,8 %), de onderwijzers (37,3 %), journalisten (40,2 %) ingenieurs (40,7 %) en vooral de advocaten en procureurs (45,7
%) en beeldend kunstenaars (46,1 %). Dit verschil kan niet worden verklaard uit
de leeftijdsopbouw van de beroepsgroepen in kwestie.20 Het hangt veeleer samen met het ambt, de werkzaamheden van predikanten en hun plaats in de lokale samenleving: 'Heeft er ooit iemand behoefte aan eene huisvrouw, dan gewis is het een dorpspredikant,' 21 want 'alleen op een pastory is ook zoo éénig,'22
'zonder huisvrouw hangt hij geheel en al van de meid af':23
En is de winter eenmaal daar,
Met vlaag en vlok genaderd;
Is alles buiten doodsch en naar,
En 't laatste boompje ontbladerd:
Hoe aklig vliegt de tijd dan heen,
Zoo eenzaam, met zichzelf alleen;
De dag mag soms het leed verzachten,
Maar ach! die lange winternachten!
Neen! 'k wil dat priesterleven niet,
in 'tbloeijen van mijn jaren;
Der liefde wijdde ik steeds mijn lied,
Aan vreugde en min mijn snaren.
Ach, sterven zou mijn laatste toon!
Men wijze mij den Muzenzoon,
Wiens geest nog zweeft in hooger sferen,
Schoon hij met boeren moet verkeren.24

Vandaar dat de meeste predikanten zich al zouden verloven terwijl ze nog 'proponent' waren of zelfs — volgens een andere zegsman — al aan het begin van
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Voot dominee in de wieg gelegd: Johannes Hermanus Gunning (1882-1960) in doopjurk, op schoot bij
zijn overgrootvader ds J. H. Gunning (1802-1889), met links zijn grootvader prof.dr J.H. Gunning Jr
(1829-1905) en rechts zijn vader ds J.H. Gunning J.Hzn. (1858-1940). De dopeling zou echter niet voor
de clerus, maar voor defiscuskiezen: in plaats van predikant werd hij gemeente-ontvanger. Gereproduceerd ui t Gunning, Herinneringen.

hun studie. 25 Of dat werkelijk het gebruik was, is moeilijk te bepalen maar onwaarschijnlijk is het niet: wie een meisje van stand aan zijn zijde wilde — in
plaats van een boerendeerne — moest zijn keuze maken voordat hij in een of
ander dorp stond. Vandaar dat de theologiestudent Rein Bakhuizen van den
Brink aan een van zijn vrienden schreef:
Gij vraagt of ik verliefd ben? Helaas neen, maar ik wenschte het te zijn: en al werd ik het
nooit, ongehuwd wil ik geen Dominé worden. Maar dan wel onverliefd?26

Het vinden van een geschikte vrouw was niet alleen van belang voor de standspositie van predikanten maar ook voor hun vermogenspositie. Evenals hun
Duitse en Britse vakbroeders teerden ze niet zelden op fortuin van hun schoonfamilie. Volgens sommigen was enig familievermogen zelfs onontbeerlijk:
Wanneer ik het huwelijk afkeur van een predikant die geen ander inkomen heeft dan
zijn gering tractement [...] met een meisje dat geen geld heeft, dan bedoel ik daarmee
nog niet dat hij juist naar een vrouw met geld moet zoeken, maar dit is mijn idée: wordt
hij verliefd en heeft ze geld, gelukkig; heeft ze geen geld, welnu, wanneer hij haar werkelijk liefheeft, dan late hij niets van die liefde aan haar blijken, want hij zou niet alleen
zich-zelven maar ook haar en zijne kinderen ongelukkig maken.27

In veel gevallen huwden predikanten echter een dochter van een ambtgenoot.
Hoewel het in Nederland niet gebruikelijk was dat hij die met de dochter of de
weduwe van een predikant trouwde benoemd werd tot diens opvolger,28 was
endogamie waarschijnlijk ook hier te lande gunstig voor de kerkelijke loopbaan. Een eerwaarde schoonvader bood immers extra connecties in kerkelijk
Nederland. Bovendien wist een meisje dat in de pastorie was opgegroeid welke
rol er van haar, als 'dominese', werd verwacht.
Vrouw en kinderen verdienen ook anderszins de aandacht: uit hun sociale
positie kan die van de dominee worden afgeleid. Groenhuis heeft erop gewezen dat de aanspreektitel van de domineesvrouw — 'mevrouw', 'juffrouw' of
'j uffer' — een goede indicatie vormt voor de rang van de predikant. 29 Minstens
zo belangrijke aanwijzingen bieden de sociale herkomst van de vrouw des huizes en de maatschappelijke toekomst die de kinderen tegemoet gingen. Wat
een dominee waard was, bleek op de huwelijks- en arbeidsmarkt, uit de echtgenoten die hun dochters en de betrekkingen die hun zonen wisten te vinden.
Wat zoonlief worden moest, was geen vraag: hetzelfde als zijn vader. Zoals
Van Lieburg heeft aangetoond, kwam sinds de zeventiende eeuw ongeveer een
op de drie predikanten uit een domineesgezin. In de decennia rond 1800 gold
dat voor ongeveer een kwart van de nieuw benoemde 'leraars': in deze woelige
jaren ontbrak het veel predikantszonen kennelijk aan de middelen of het ver-

18

Domineetje spelen (ets, circa 1800; detail). Bron onbekend; gereproduceerd uit Van den Berg, Metabktica.

trouwen om vaders voorbeeld te volgen. 30 Wat de negentiende eeuw betreft
zijn zulke harde cijferreeksen nog niet beschikbaar. Van Rooden berekende dat
in 1858 ongeveer 40 % van de theologiestudenten van weleerwaarde komaf
was.31 Volgens mijn berekening was dat ook in 1821 het geval; in 1831 daarentegen bedroeg het aandeel van domineeszonen zo'n 35 % en in 1837 slechts 30 %.32
De mate waarin het negentiende-eeuws predikantencorps uit eigen gelederen
rekruteerde, was dus niet zo constant als zij geweest was. Veel kleiner dan
voorheen werd het aandeel van domineeszonen voorlopig echter niet: in 1885
ging ongeveer een kwart van de hervormde emeriti door het leven met 'jr' of,
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vaker, 'Xzn' achter zijn naam. 33 Zo'n patronymicum was in negentiende-eeuws
Nederland al echt iets voor theologen; in andere rangen en standen was het in
onbruik geraakt. Vandaar dat De Oude Heer Smits de theologiestudent in een
van zijn humoristische romans de naam 'Janus Snor Janusz.' meegeeft.34
Dat zo veel predikanten uit een pastorie kwamen, had enerzijds materiële
redenen: dankzij allerlei fondsen, vrijstellingen en subsidies was de theologiestudie voor domineeszonen nog goedkoper dan voor anderen. Eenmaal afgestudeerd konden ze bovendien profiteren van de naam en connecties van hun
vader; soms volgden ze hem zelfs op.35 In die zin verschilden predikanten weinig van boeren, bakkers en boekverkopers. Anderzijds hing hun studiekeuze
echter samen met het ideële karakter van het predikambt. Wie vaders voorbeeld volgde, gaf hem eer van zijn werk: kennelijk had de dominee ten minste
één iemand van zijn idealen overtuigd. Wie daarentegen een ander beroep
koos dan zijn oude heer, ondermijnde diens geloofwaardigheid. Hij riep de
vraag op of vader zelf nog wel warm liep voor het ambt; of hij er 'in een ander
leven' weer voor gekozen zou hebben. 36 Bij het kiezen van een vak stonden predikantszonen dus onder morele druk: de eer van de familie was in het spel.
Voor het predikantencorps in zijn geheel was het rekruteren uit de eigen gelederen in veel opzichten voordelig. In de eerste plaats waren de uitgebreide familie-verbintenissen tussen predikanten •— die vaak ook met domineesdochters trouwden—bevorderlijk voor de sociale homogeniteit, het soortgevoel en
de saamhorigheid van wat met recht bekendstaat als 'de predikantemfcmd'. In
de tweede plaats was de erfelijkheid van het ambt gunstig voor de invloed die
deze stand kon uitoefenen op zijn 'reproductie'. Dat dominees aan de universiteit werden opgeleid verschafte hun weliswaar veel aanzien maar beroofde hen
van directe invloed op de scholing en vorming van volgende generaties. Over
de theologische faculteiten hadden immers zelfs synodes niets te vertellen.
Ten tijde van de Republiek had daar tegenover gestaan dat de 'toelating tot de
predikdienst' en de praktische vorming van aspirant-predikanten wel in handen was van dienstdoende predikanten. Maar in de negentiende eeuw—zo zal
ik beschrijven in hoofdstuk 2 en 7 — verloren ze hun vroegere zeggenschap
over de selectie en socialisering van het opkomende geslacht. Dankzij de hoge
erfelijkheidsgraad van het ambt behielden veel gewone dominees echter, als
vaders, enige invloed op de reproductie van de predikantenstand. Continuïteit, identiteit en traditie werden zo bevorderd.
Het familiale karakter van het predikantencorps maakt het moeilijk om zijn
sociale positie te bepalen. Het beroep van (schoon)vaders en (schoon)zoons
biedt immers vaak geen houvast. Voor hedendaagse sociaal-wetenschappelijk
onderzoekers is dit een probleem maar voor de predikanten zelf was het een
voordeel: doordat ze niet geïdentificeerd konden worden met een sociale klasse, waren ze voor velen een aanvaardbare partij. De grote nadruk die vaak ge-
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legd wordt op de erfelijkheid van het predikantenberoep is echter misplaatst.
De aandacht wordt zo afgeleid van het minstens zo opmerkelijke verschijnsel
dat predikanten verhoudingsgewijs — in vergelijking met andere academici
— vaak afkomstig waren uit lagere sociale klassen. Ook wordt ermee verhuld
dat er heel wat domineeszonen waren die niet in hun vaders voetspoor traden;
velen gaven de voorkeur aan een ander, beter betaald of prestigieuzer beroep.
Uit de Statistiek van hetHooger Onderwijs van 1936/37 — een heel andere perio-
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de, ik geef het toe — maak ik op dat 33 % van de studerende predikantszonen
voor theologie gekozen had. Dat lijkt veel maar is het niet: van de studerende
dokterszonen had niet minder dan 71 % gekozen voor medicijnen.37 Zelfs onder de domineeszonen waren er iets meer artsen in spe (35 %) dan aspirant-predikanten (33 %). Dit duidt op een belangrijk verschil tussen het predikantenen het artsenberoep: terwijl het laatste voor velen kennelijk het summum was,
fungeerde het kerkelijk ambt veeleer als tussenstation. Naast typische domineesdynastieën waren er ook families die, in de loop van enkele generaties, via
het predikambt opklommen van de rang van onderwijzer tot die van arts. Het
predikantenberoep vervulde dus een intermediaire functie in de 'intergenerationele opwaartse sociale mobiliteit/. Dat was niet alleen te danken aan de
beschikbaarheid van een groot aantal studiebeurzen maar ook aan de eerder
genoemde sociale uitzonderingspositie van predikanten. Doordat het predikambt, onalledaags als het was, zo moeilijk te vergelijken viel met seculiere beroepen, rangen of standen, was het bij uitstek geschikt om als intermediaire
positie te dienen. Het aura van heiligheid en beschaving dat de dominee omgaf, camoufleerde zijn soms nogal nederige afkomst. De maatschappelijke onbepaaldheid van het ambt, waar hedendaagse onderzoekers zich het hoofd
over breken, was voor dominees en hun kroost dus j uist voordelig.38
Ongelijkheid in meervoud
De plaats van predikanten op de maatschappelijke ladder is niet alleen moeilijk
te bepalen omdat ze zelf niet stilzaten maar ook omdat hun ene voet aanmerkelijk hoger stond dan de andere. Dominees zijn een schoolvoorbeeld van wat sociologen 'statusdiscrepantie' noemen: het verschijnsel dat een groepering of individu in de ene dimensie van sociale ongelijkheid beter af is dan in de andere.
Mensen onderscheiden zich niet alleen van anderen door de aard en de omvang
van hun inkomen of bezit, maar ook door het aanzien dat ze genieten en de
mate waarin ze macht, invloed of gezag kunnen uitoefenen. Deze drie dimensies vallen vaak samen maar, niet altijd. Een 'parvenu' bijvoorbeeld heeft veel
geld maar weinig aanzien. Voor predikanten gold veelal het omgekeerde: hun
traktement was lager dan je zou verwachten op grond van het ontzag dat ze genoten (vanwege de heiligheid van hun ambt, hun geleerdheid, hun plechtige
manier van doen, et cetera). Het beeld van een statige maar schaars gemeubileerde pastorie is tekenend. In sociologisch beroepsprestige-onderzoek komen
zulke discrepanties meestal niet aan het licht: het wordt aan de respondenten
overgelaten om een eigen, 'subjectief-synthetische' afweging te maken van het
maatschappelijk nut van een beroepsgroep, haar kennis en kunde, het al dan
niet sympathieke optreden van haar leden, hun inkomen en dergelijke.
Wie de sociale positie van predikanten wil bepalen, moet ten minste twee aspecten onderscheiden, door Weber aangeduid met de termen 'klasse' en
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'stand'. 39 Beide hebben betrekking op de mate waarin sociale groeperingen
profiteren van de ongelijke verdeling van 'levenskansen'. Mensen vormen een
klasse op basis van de economische levenskansen die ze met sommigen gemeen hebben (hun kansen op de markt); een stand daarentegen vormen ze op
grond van gemeenschappelijke kansen op aanzien, achting of prestige. Weber
benadrukt dat beroepen zowel voor het een als voor het ander van belang zijn:
naast bepaalde kansen op het verwerven van geld of goederen behelzen ze ook
specifieke kansen op 'sociale eer'.
Verrassend genoeg stelt Weber dat het aanzien van een beroepsgroep niet
zozeer afhankelijk is van de aard van haar werkzaamheden of het niveau van
de daartoe benodigde kennis en vaardigheden — zoals veel latere sociologen
zouden beweren — als wel van de specifieke 'levensstijl' die ze cultiveert. Zo'n
stijl, het sjibbolet van iedere zichzelf respecterende stand, komt onder andere
tot uitdrukking in beperking van partnerkeuze en gezellige omgang (connubium en convivium), in een uitgesproken voorkeur voor sommige, en afkeer van
andere manieren van geld verdienen (beroepskeuze) alsook van geld besteden
(consumptiepatroon). Met dergelijke vormen van sociale kieskeurigheid
wordt een scheidslijn getrokken tussen 'ons soort mensen' en 'buitenstaanders'. Waar klassen in beginsel niet meer zijn dan statistische categorieën,
vormt iedere stand zo in zekere zin een gemeenschap. De leden delen niet alleen bepaalde objectieve kenmerken — het niveau van hun opleiding of inkomen, bijvoorbeeld — maar ontlenen daaraan ook een 'soortgevoel' of'soortbewustzijn', de subjectieve neerslag van een collectieve levensstijl.
Deze meerdimensionale benadering van sociale ongelijkheid is bijzonder
geschikt voor onderzoek naar predikanten. Het onderscheid tussen tweeërlei
levenskansen — twee soorten macht of kapitaal — en het daaruit voortvloeiende onderscheid tussen klassen en standen lijkt hun op het lijf geschreven.
Ook Webers aandacht voor de manier waarop 'levensstijl' sociaal verschil
maakt, is aan predikanten zeer besteed. De voorliefde van dominees voor domineesdochters, hun grote kindertal, hun uitgaven aan boeken en goede doelen, hun uitmonstering, manier van doen en spreken (de beruchte 'domineestoon'), hun maatschappelijk engagement en zelfs hun specifieke vroomheid
duiden op een heuse pastoriecultuur. 40 Het soortgevoel van predikanten is
vanouds dan ook sterk ontwikkeld.
De derde dimensie van sociale ongelijkheid waar Weber van sprak, betreft
de verdeling van 'politieke' levenskansen. Met het oog daarop ijkte hij, naast
klasse en stand, het begrip 'partij': een al dan niet formele vereniging of vergadering die doelbewust uit is op het verwerven dan wel behouden van macht,
zeggenschap of invloed binnen een of andere organisatie. Voor zestiende- en
zeventiende-eeuwse 'gereformeerde' predikanten is dit begrip bij uitstek geschikt; zoals Groenhuis heeft beschreven, streefden velen van hen immers uit-
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drukkelijk naar kerkelijke zeggenschap over publieke aangelegenheden. Voor
negentiende-eeuwse predikanten echter lijkt het niet zo op zijn plaats. Veel
predikanten waren nog altijd gebrand op een vooraanstaande rol in het openbare leven, maar aangezien die rol sinds het eind van de achttiende eeuw primair werd opgevat als kennisoverdracht, bracht dit nauwelijks nog rivaliteit
tussen kerk en 'overheid' met zich mee. Predikanten hoefden zich in het jonge
koninkrijk niet miskend te voelen: zoals ik in hoofdstuk 2 zal verhalen, had de
kroon hun een belangrijke rol in het openbare leven toebedacht. Aan het eigenlijke politieke bedrijf namen ze echter slechts zelden deel. In vergelijking
met parlementen elders ter wereld telde de Tweede Kamer weliswaar opmerkelijk veel (gewezen) dominees — zo'n veertig in totaal — maar de meesten
van hen maakten hun entree pas na de grondwetsherziening van 1887. Ministers die ^bedienaar van den godsdienst' waren geweest — Kuyper, Talma, De
Visser, Schokking, Slotemaker de Bruine en Van der Leeuw — verschenen pas
in de twintigste eeuw.41 Zelfs in de hoogtijdagen van de verzuiling zou het predikantencorps geen invloedrijke politieke factor vormen, zoals de roomskatholieke clerus in Zuid- en Midden-Europa; daarvoor was alleen al de onderlinge verdeeldheid te groot. Slechts binnen sommige confessionele politieke
partijen speelden individuele predikanten een prominente rol.
Toch komt het begrip 'partij' van pas. Volgens Weber is dit soort elites ook
aanwijsbaar in kleinschaliger verbanden dan de staat — in een sportclub, een
sociëteit of een kerkgenootschap, bij voorbeeld. In de vroeg negen tiende-eeuwse Nederlandse Hervormde Kerk was de 'politieke' machtspositie van predikanten ijzersterk: op alle niveaus van het kerkbestuur hadden ze het vrijwel
alleen voor het zeggen. Gezien deze 'dominocratie' is het terecht om predikanten ook als 'partij' te beschouwen. Sommige predikanten althans: waar ze ten
tijde van de Republiek in principe allen een stem in het kapittel hadden gehad,
stond nu het gros buitenspel. In de (vroeg) negentiende-eeuwse Nederlandse
Hervormde Kerk werd de dienst uitgemaakt door een bovenlaag van vooraanstaande predikanten-kerkbestuurders. 42 Ter aanduiding van die bestuurlijke
elite is het begrip 'partij' in ieder geval geschikt. Evenals Tdasse' en 'stand' leent
het zich niet alleen voor het bepalen van de sociale positie van het predikantencorps in de Nederlandse samenleving, maar ook voor het aanwijzen van posities in diezelfde beroepsgroep (zie hoofdstuk 7).
Onderscheid in ontwikkeling
Het aantrekkelijke van Webers benadering is niet alleen dat hij onderscheid
maakt tussen deze en gene dimensie van sociale ongelijkheid maar ook dat hij
een dynamische draai geeft aan het concept 'sociale positie'. In zijn optiek is de
vraag niet zozeer hoe hoog of laag mensen 'zitten' of 'staan' — die beeldspraak
verraadt een statische visie— als wel hoe ze met elkaar en met anderen 'verke-
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ren', wat ze ten opzichte van dezen en genen 'kunnen maken', hoe groot hun
'speelruimte' of'bewegingsvrijheid' is. Sociale ongelijkheid wordt dan niet gereduceerd tot een toestand (sociale afstand) maar in verband gebracht met de
dynamiek van sociale interactie en sociale verandering. 43
Vooral dat laatste is van groot belang voor onderzoek naar de maatschappelijke gesteldheid van een beroepsgroep als die der predikanten. Hun sociale
positie lag immers niet in der eeuwigheid vast: in de loop van vooral de negentiende (en twintigste) eeuw veranderde ze in veel opzichten. Dat kwam niet alleen doordat predikanten vergeleken met vroeger bloot stonden aan meer, ingrijpender en snellere vormen van sociale verandering (industrialisering,
verstedelijking, democratisering en dergelijke) maar ook doordat er nu collectieve, doelbewuste pogingen werden ondernomen om, inspelend op zulke
maatschappelijke transformaties, hun een betere sociale positie te verschaffen.
In de negentiende eeuw werd dat—zo zal in hoofdstuk 2 wel blijken—tot een
openlijke doelstelling van beleid.
Hervormde predikanten maakten dus in tweeërlei opzicht een proces van
'beroepsontwikkeling' door.44 In dit boek zal ik die ontwikkeling in hoofdlijnen trachten te schetsen: niet alleen hoe de plaats van predikanten in de Nederlandse samenleving of hoe de verhouding tussen 'predikant en samenleving' veranderde, maar vooral hoe het predikantenberoep veranderde als vorm
van samenleven. Want dat is een beroep naar sociologisch besef: niet slechts
een kenteken van de sociale positie of psychische (cognitieve dan wel morele)
dispositie van individuen maar een complex van sociale verhoudingen. Een
beroep zegt, anders gezegd, niet alleen iets over de wijze waarop mensen boven en onder elkaar staan, of over de manier waarop sommigen, meer dan anderen, 'fh elkaar zitten'; het is vooral een vorm waarin mensen—buitenstaanders zowel als beoefenaars van het beroep in kwestie — 'aan elkaar zitten', van
elkaar afhangen, rekening met elkaar houden en op elkaar rekenen.
Of zo'n vorm van samenleven mettertijd verandert, is eigenlijk geen vraag:
ik ga uit van de historisch-sociologische grondregel dat samenlevingen 'geen
statische entiteiten, maar processen' zijn.4S Dit algemene beginsel spoort aan
tot onderzoek naar de transformaties van de verhoudingen waarin predikanten, beroepshalve, te maken hadden met anderen en met elkaar. Gebrek aan
stof is niet te vrezen: in de negentiende eeuw hadden predikanten nog veel met
velen te maken. Maar waar te beginnen met dit onderzoek? Is al wat veranderde van belang? Is er niet een theorie die de vraag naar veranderingen kan beperken en aanscherpen? Zeker wel: in de sociologie is een instrumentarium
voorhanden waarmee men kan analyseren hoe een beroep in elkaar steekt, hoe
het zich ontwikkelt en waarom dat gaat zoals het gaat.
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SOCIOLOGIE VAN BEROEPSONTWIKKELING

Sinds de jaren dertig van deze eeuw (en eigenlijk al langer) hebben sociologen
zich toegelegd op het ontwerpen van theorieën over beroepen en beroepsontwikkeling. De termen die ze daarvoor ijkten, hebben opgang gemaakt: 'professie', 'professioneel' en 'professionalisering' zijn deel uit gaan maken van de algemeen-beschaafde woordenschat. Niet slechts academische beschouwers
maar ook beroepsbeoefenaren zelf, predikanten incluis, gebruiken ze tegenwoordig. Als het eigen beroep in beweging lijkt, of de beroepsgroep in de benen
moet komen, is 'professionalisering" het parool. Wat er onder termen als deze
verstaan moet worden, is echter vaak niet zo helder: het adj ectief'professioneel',
bijvoorbeeld, is vaak niet meer dan een synoniem van hetstijve 'beroepsmatig'.
Ook in de sociologie is terminologische (en theoretische) consensus ver te
zoeken. Uit een uitgebreid literatuuronderzoek concludeerde de Nederlandse
socioloog A. L. Mok in 1973 dat de term 'professionalisering5 gebruikt werd ter
aanduiding van minstens tien verschillende maatschappelijke ontwikkelingen, waaronder het overschakelen op beroepskrachten, het doordringen van
rationeel, wetenschappelijk denken, de toename van het aantal beroepen (Verberuflichung) of het tot 'professie' worden van een bepaald beroep. 46 In de sociologische literatuur van de afgelopen decennia kwamen daar nog veel nieuwe
opvattingen bij, zoals het doelbewuste streven van beroepsgroepen naar 'autonomie in de praktijkuitoefening' of naar 'beheersing van de ruil- en gebruikswaarde van het beroep'. 47 Ook nieuwe, alternatieve termen vonden sindsdien
ingang: 'professionalisme', 'protoprofessionalisering', en 'deprofessionalisering'.48 In de volgende paragrafen zal ik meer duidelijkheid proberen te geven
over de betekenis van deze concepten, de strekking van de daaraan verbonden
theorieën en hun mogelijke waarde voor een historisch-sociologisch onderzoek naar beroepsontwikkeling van predikanten.
Bewepsbindingen
De belangstelling van sociologen voor beroepen en hun ontwikkeling is eigenlijk al zo oud als hun eigen vak. De aartsvaders van deze nieuwe tak van wetenschap, Auguste Comte, Emile Durkheim, Herbert Spencer, Karl Marx en Max
Weber, besteedden allen ruimschoots aandacht aan 'arbeidsdeling" — het proces als gevolg waarvan de moderne, industriële samenleving van hun tijd een
veel complexere verdeling van maatschappelijke activiteiten, taken of functies
kende dan haar voorlopers. Waar huishoudens ooit vrijwel autarkisch waren
geweest, werd nu in hun behoeften voorzien door steeds meer gespecialiseerde
bedrijven, instellingen en beroepsgroepen. Naar sociologen meenden, kreeg
de samenleving daardoor een nieuwe samenhang; niet langer gebaseerd op afgedwongen onderdanigheid of eensgezindheid maar op onderlinge afhankelijkheid.
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Anderzijds echter zou differentiatie tot desintegratie kunnen leiden: waar
mensen specialistenwerk verrichten, verminderde de gemeenschappelijke deler. Dit gevaar dreigde vooral in de industriële sector, waar de specialisatie het
verst werd doorgevoerd. Arbeidsdeling tussen mensen en machines had nieuwe beroepen geschapen maar ook veel oude ambachten weggevaagd. In de fabriek zag menig vakman zich gereduceerd tot een anonieme productiekracht.
Naar Marx' opinie zou de 'vervreemding' die daarvan het gevolg was slechts
door middel van een revolutie kunnen worden opgeheven. Durkheim daarentegen meende dat 'anomie' met reformistische middelen bestreden kon worden, in het bijzonder door het versterken van de beroepsbindingen. Veel heil
verwachtte hij van het oprichten van corporatistische vakverenigingen die,
evenals de gilden van weleer, de professionele moraal hoog zouden kunnen
houden. 49 Weber was somberder gestemd; naar hij vreesde, leidde de 'rationalisering' van het economisch en maatschappelijk leven onafwendbaar tot verbreiding van functionele, kille, onpersoonlijke, op formele regels en berekening gebaseerde sociale verhoudingen. Aan deze 'bureaucratisering' van het
bedrijfsleven, de politiek, de rechtspraak en dergelijke sectoren zou zelfs een
socialistische revolutie geen einde kunnen maken. Verlichting was alleen te
verwachten van hen die hun werk — ofschoon in bureaucratisch verband —
niet slechts als een functie, maar als een roeping opvatten, en daar op verantwoordelijke wijze gestalte aan wisten te geven. In dit verband noemde Weber
met name politici en wetenschappers; intellectuelen zoals hijzelf.50 Over de
roeping van andere 'vakmensen' als artsen en advocaten liet hij zich niet uit.
Spencer daarentegen, de aartsvader van de Britse sociologie, had hoog van
deze beroepsgroepen opgegeven. Het voorlaatste deel van zijn magnum opus,
The Principles of Sociology, was geheel gewijd aan 'professional institutions'.
Spencer roemde die instituties als verworvenheden van sociale evolutie. Waar
in primitieve samenlevingen alleen instituties ter verdediging en instandhouding van het maatschappelijk leven hadden bestaan, kende de moderne maatschappij een reeks beroepen ter verlenging, verhoging en verrijking van het leven. Dokters, heelmeesters, dansers, musici, redenaars, dichters, toneelspelers,
schrijvers, historici, wetenschappers, wijsgeren, rechters, advocaten, docenten, architecten, beeldhouwers en schilders zouden ieder op hun eigen manier
vitale functies vervullen voor 'the augmentation of life'. Religieuze specialisten kwamen in dit rijtje niet voor; niet omdat Spencer geen oog zou hebben
voor hun sociale functies maar omdat hij godsdienst beschouwde als oorsprong van alle moderne professies. Naar zijn overtuiging hadden deze zich
door een proces van differentiatie en specialisatie geëvolueerd uit het priesterdom. 51 Vandaar dat hij de 'professional institutions' behandelde na de 'ecclesiastical' en voor de 'industrial institutions'.
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Nobele motieven
Hoewel latere sociologen weinig op hadden met Spencers evolutietheorie,
hielden ze vast aan deze sociologische plaatsbepaling van de professies: tussen
eredienst en ondernemerschap." Priesters en predikanten werd soms nog wel
een plaatsje te midden van de professies gegund maar de grens met andere beroepsgroepen werd nauwlettend bewaakt: professsions zouden wezenlijk verschillen van gewone, op winst beluste occupations. Dit onderscheid was geen
sociologisch bedenksel maar reflectie van een sociale realiteit: in de negentiende-eeuwse Britse (en Amerikaanse) samenleving had een nieuwe middenklasse van hoogopgeleiden vorm gekregen, die zich tooide met de oude, eerbiedwaardige term professional. Enerzijds speelden deze beroepsgroepen in op de
nieuwe behoeften die de Industriële Revolutie had geschapen maar anderzijds
zetten ze zich af tegen sociale groeperingen die daarvan het meest hadden geprofiteerd. In tegenstelling tot ondernemers, handelaren en andere zakenlui
zouden de professies gedreven worden door onbaatzuchtigheid, door plichtsbesef en het verlangen om hun (wetenschappelijke) kennis ten algemenen nutte te maken. Gewapend met deze ideologie van het professionalisme wisten
hoogopgeleiden hun vooraanstaande maatschappelijke rang te behouden: de
professional werd de held van de Victoriaanse samenleving, moreel verheven
boven zowel de working als de leisured class.53
Het was dan ook in Groot-Brittannië dat de eerste sociologische monografie
over deze beroepenstand verscheen. In 1934 publiceerden A.M. Carr-Saunders
en A. P. Wilson The Professions, een lijvige studie waarin ze een groot aantal prestigieuze, hoogopgeleide en hoogbetaalde beroepen met elkaar vergeleken. De
auteurs distilleerden uit deze analyse een reeks kenmerken waar beroepen aan
zouden moeten voldoen om als 'professies' te boek te mogen staan. 54 Twee kenmerken waren naar hun overtuiging cruciaal: de vaardigheid om complexe
wetenschappelijke kennis op alledaagse problemen toe te passen en de bereidheid om het eigenbelang ondergeschikt te maken aan het algemeen belang.
Carr-Saunders en Wilson staken de loftrompet over dit dienstbaarheids-ethos;
professionals zouden hiermee een dam op kunnen werpen tegen de ontbindende, anomische krachten die de harmonieuze ontwikkeling van de moderne
samenleving bedreigden. De integriteit die ze in de omgang met elkaar en met
hun cliënten tentoonspreidden, zou de hele westerse beschaving tot heil strekken:
Professional associations are stabilizing elements in society. They engender modes of
life, habits of thought, and standards of judgement which render them centres of resistance to crude forces which threaten steady and peaceful evolution. But the service
they render in so doing is not sufficiently appreciated. It is largely due to them that the
older civilizations stand firm.55
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Hoewel de auteurs beweerden dat zij niet uit wilden maken welke beroepen
professioneel mochten heten, deden ze dat wel degelijk. Zo lieten ze predikanten en priesters buiten beschouwing; hun seculiere sociale functies zouden
stuk voor stuk zijn overgenomen door andere, profane professies.
Na de Tweede Wereldoorlog domineerden Amerikaanse sociologen decennialang de theorievorming over de professies. Hun belangstelling ging met
name uit naar de wijze waarop beroepen zich tot professies konden ontwikkelen. Theodore Caplow meende ontdekt te hebben hoe zo'n proces van professionalisering verliep. Om als professie gevestigd te raken moest een beroepsgroep achtereenvolgens een beroepsvereniging oprichten, de naam van het
beroep wijzigen, een beroepscode opstellen, wettelijke beroeps- of titelbescherming verwerven en eigen opleidingsinstellingen vestigen.56 Caplow meende
dat de beroepsgroep deze vijf fasen precies in deze volgorde moest doorlopen.
Zij n vakbroeder H. L. Wilensky gaf echter een heel andere reconstructie van het
professionaliseringsproces. Volgens hem begon dat met het tot dagtaak worden van een bepaalde bezigheid en het inrichten van een (universitaire) opleiding, en eindigde het met het verwerven van wettelijke bescherming en het opstellen van een beroepscode.57
De belangstelling van Amerikaanse sociologen voor professionaliseringsprocessen was niet alleen gewekt door de vele nieuwe beroepsgroepen die ze in
de luwte van de verzorgingsstaat zagen opkomen, maar ook door hun verlangen om zichzelf te ontwikkelen van maatschappijgeleerden tot sociaal-wetenschappelijke professionals. In de eerste decennia van de twintigste eeuw hadden ze zich met succes ontworsteld aan het welzijnswerk en de door sociaal
voelende (ex-)predikanten gedomineerde Reform-beweging. Nu de vrijheid
van het vak verzekerd was, werd het tijd om het meer praktische impact en
maatschappelijke relevantie te geven. Een van bekendste pleitbezorgers van
dit proces was Talcott Parsons, de voorman van het 'structureel-functionalisme' dat in de jaren vijftig en zestig de sociologie domineerde. 58
Een nieuw complex
Parsons kende groot belang toe aan professies en professionalisme. De opkomst van 'the professional complex' vormde naar zijn overtuiging zelfs de belangrijkste ontwikkeling van de twintigste-eeuwse samenleving. Tot dit complex rekende hij beroepen die aan een drietal criteria voldeden: een specifieke,
formele opleiding moest als voorwaarde voor de beroepsuitoefening gelden,
de aldus verworven kennis moest omgezet kunnen worden in praktische vaardigheden en de beroepsgroep diende institutionele garanties te bieden voor
het sociaal verantwoord gebruikmaken daarvan. S9
In de combinatie van deze kenmerken zag Parsons een weerlegging van
twee sociologische gemeenplaatsen: de gedachte dat welbegrepen eigenbelang
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ten grondslag zou liggen aan al het menselijk handelen en, in de tweede plaats,
de typologie van Gemeinschaft versus Gesellschafi (in 1887 geïntroduceerd door
Ferdinand Tönnies). Hoewel de professies namelijk waarden als cognitieve rationaliteit, affectieve neutraliteit, universaliteit en functionele specificiteit belichaamden, streefden ze niet naar maximalisering van hun eigenbelang. 60
Volgens Parsons werd het daarom tijd om afscheid te nemen van de geijkte tegenstellingen tussen egoïsme en altruïsme, winstbejag en onbaatzuchtigheid
—ja zelfs van het scherpe onderscheid tussen de professies en het bedrijfsleven. Werden zakenlui niet net als professionals gedreven door het streven naar
succes?61
Dat deze twee groepen zich anderszins toch van elkaar onderscheidden,
duidde volgens Parsons niet op verschil in mentaliteit of motivatie van de betrokken beroepsbeoefenaren, maar op uiteenlopende institutionele settings.61
In de gezondheidszorg bij voorbeeld, was 'succes' immers niet identiek met het
materiële eigenbelang van de artsen. Maar evenmin lieten dezen zich leiden
door het eigenbelang van de patiënt; hun schijnbare altruïsme was slechts een
vereiste voor het adequaat vervullen van hun functie in 'het sociale systeem'.
Artsen konden immers alleen dan succes boeken wanneer hun patiënten hen
vertrouwden en meewerkten aan de diagnose en behandeling. Volgens Parsons waren professionals daarom noch altruïstisch noch egoïstisch maar 'collectivity oriented': gericht op het behartigen van maatschappelijke waarden. 63
Professies vervulden dus gewichtige sociale functies. Maar hoe was dan te
verklaren dat slechts sommige beroepen zich ontpopten tot professies? Kwamen deze, meer dan gene, tegemoet aan 'de behoeften van het sociale systeem'?
Volgens de Amerikaanse socioloog William Goode was van zo'n automatisme
geen sprake. Het succes van sommige beroepsgroepen moest eerder worden
verklaard uit de 'onderhandelingen' die ze hadden gevoerd met relevante anderen in hun omgeving: andere beroepsgroepen, de overheid, cliënten, enzovoort. Professionele status was weggelegd voor beroepsgroepen die deze partijen ervan wisten te overtuigen dat bepaalde problemen alleen bij hen in
goede handen waren. Daartoe moest de beroepsgroep in kwestie aan twee wezenskenmerken voldoen: ze moest beschikken over een fundamenteel geheel
van abstracte kennis en ze moest het dienstbaarheidsideaal zijn toegedaan.
Alle andere kenmerken van professionalisme waren volgens Goode van dit
tweetal afgeleid. Het hoge prestige van professionals, bijvoorbeeld, was een
maatschappelijke beloning voor het verschijnsel dat 'they can, but typically do
not exploit'.64 Juist omdat medische ingrepen zo gevaarlijk waren, hadden artsen hun omgeving ervan weten te overtuigen dat deze werden toevertrouwd
aan hen — en hen alleen, zonder mededinging maar ook zonder toezicht van
anderen. Niet de nuttigste, maar de potentieel meest schadelijke soorten
schopten het kennelijk tot professie: 'They that have power to hurt and will do
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none, / That do not do the thing they most do show [...]*6S Hoewel Goode geen
onvertogen woord over artsen en consorten schreef, sprak uit zijn benadering
een zekere distantie ten aanzien van de professies. Door hun maatschappelijke
positie als uitkomst van onderhandelingen voor te stellen, vestigde hij — b e doeld of niet — aandacht op het strategische optreden van beroepsgroepen. In
de sociologie van de jaren zeventig kwam daar alle nadruk op te liggen: in
plaats van 'expertise' werd 'macht' het sleutelwoord.
Strategisch handelen
Waar Spencer, Carr-Saunders & Wilson, Parsons en velen met hen de professies
in de hoogte hadden gestoken, uitten nieuwe generaties sociologen openlijke
kritiek op de privileges die deze beroepsgroepen hadden verworven. Het vroeger zo geroemde 'dienstbaarheidsethos' zou niet meer zijn dan een ideologische legitimering van die bevoorrechte positie. Doordat sociologen daar niet
op gelet hadden, vertoonden de door hen opgesomde 'wezenstrekken' van professies verdacht veel overeenkomst met de wijze waarop professionals zelf hun
diensten plegen aan te prijzen. Vooral Parsons' hoogtheoretische verwoording
van de raison d'être van professies zou ernstig besmet zijn door de ideologie van
het professionalisme:
Indeed, Talcott Parsons' vast oeuvre can best be understood as a complex ideology of the
New Class, expressed by and through his flattering concept of professionalism [...) Parsons' conception of professionalism [...] largely serves to assimilate business to the professions, concealing business' overriding commitment to profit.66

De kentering in de sociologische appreciatie van de professies hangt grotendeels samen met de teloorgang van het structureel-functionalisme. Waar Parsons en de zijnen alle nadruk hadden gelegd op doelmatigheid, orde en stabiliteit, wees de nieuwe generatie sociologen juist op ongelijkheid, tegenstellingen
en conflicten in het maatschappelijk leven. Sociale orde diende volgens hen niet
zozeer de belangen van 'het sociaal systeem', het maatschappelijk gemenebest,
als wel die van groeperingen die hun wil wisten door te drijven. De professies
hadden bijvoorbeeld hun bevoorrechte plaats niet verdiend maar veroverd.
Het harde oordeel dat sommige sociologen over deze beroepsgroepen velden, verraadt ook iets over de lotgevallen van hun eigen vak. Waar velen zich in
de jaren vijftig zachtjes hadden gespiegeld aan de artsenij, waren ze inmiddels
tot de conclusie gekomen dat ook een verzorgingsstaat weinig plaats bood aan
maatschappelijke heelmeesters of 'sociaal ingenieurs'. 67 Vandaar dat sociologen nog weinig waardering konden opbrengen voor beroepsgroepen die wél
als professies werden gevierd.
Een van de bekendste vertegenwoordigers van deze kritische benadering
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was de Britse socioloog Terence Johnson. In 1972 publiceerde hij een klein
maar invloedrijk boekje, waarin hij forse kritiek leverde op de traditionele professietheorie.58 Professionalisme moest naar zijn overtuiging niet worden beschouwd als een kenmerk van bepaalde beroepen of beroepsbeoefenaren maar
van een bepaalde geïnstitutionaliseerde verhouding tussen producent en consument. In zulke verhoudingen bepaalt de producent (de arts) de behoeften
van de consument (de patiënt) en de wijze waarop deze moeten worden bevredigd. Johnson contrasteerde deze vorm van 'collegiale beroepsbeheersing' met
'patronage', waarin de consument zelf de dienst uitmaakt, en 'mediëring',
waarin een derde partij — in veel gevallen de staat—bemiddelt tussen producent en consument.
De aard van de institutionele beroepsbeheersing — 'professionalisme', 'patronage' dan wel 'mediëring' — was volgens Johnson niet afhankelijk van de
aard van de beroepsmatige activiteiten of producten maar van structurele factoren: de sociale samenstelling van de beroepsgroep en haar clientèle alsmede
de betrekkingen die deze partijen onderhielden met dominante maatschappelijke groeperingen. Zo was 'professionalisme' waarschijnlijk waar de beroepsgroep homogeen van samenstelling was, bijvoorbeeld doordat de leden werden gerekruteerd uit één, liefst hoge sociale klasse. Bevorderlijk voor de
homogeniteit was volgens Johnson ook het beperken van de toegang tot het
beroep. Kenmerkend voor 'professionalisme' achtte hij daarom niet zozeer
universitaire, als wel seminarie-achtige opleidingen, die direct of indirect door
de beroepsgroep werden bestuurd.
Veel bekender dan deze theorie van beroepsbeheersing werden de opvattingen van de Amerikaanse medisch-socioloog Eliot Freidson. Evenals Johnson
was hij van mening dat professionalisme een kwestie van zeggenschap was. Zo
stelde hij 'dat het enige werkelijk belangrijke en uniforme criterium waardoor
professies zich van andere beroepen onderscheiden, hun autonomie is'.69 Onder professionalisering moest volgens Freidson het proces worden verstaan
waardoor een georganiseerde beroepsgroep het exclusieve recht verkrijgt om
bepaalde werkzaamheden te verrichten, zelf zeggenschap uit te oefenen over
de opleiding en toegang tot het beroep, en ook de beoordeling van de geleverde (wan)prestaties in eigen hand te houden. 70
De mate waarin een beroepsgroep afhankelijk is van de gunst van het publiek varieert echter. Freidson maakte wat dit betreft onderscheid tussen 'consultatieve' ofte wel 'praktiserende', en 'academische' professionals. Eerstgenoemden noemde hij client-bound: het onderhouden van een directe, continue
relatie met (potentiële) afnemers van hun diensten is voor hen van levensbelang. Academische beroepsbeoefenaren daarentegen zouden veeleer colleaguebound zijn: ze laten zich vooral leiden door het oordeel van collega's en overige
leden van de (academische) beroepsgemeenschap. Door dit structurele verschil
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heerst vaak spanning tussen twee segmenten van de beroepsgroep.71
De autonomie die professionals genieten, benadrukte Freidson, onderscheidt zich duidelijk van het sociologen zo vertrouwde bureaucratische model. Toch zijn professies lang niet altijd 'vrije beroepen': kenmerkend is niet
hun autonomie in de praktijkorganisatie, maar die in de praktijkuitoefening. 72 Voor het verwerven van deze autonomie achtte Freidson de objectieve
aard van de kennis, de opleiding of de werkzaamheden van het beroep van
minder belang dan de vaardigheid van de beroepsgroep om andere partijen
voor haar karretje te spannen. Verwijzingen naar het hoge abstractie-niveau
van de benodigde kennis en vaardigheden zijn slechts enkele van de retorische
middelen waarmee beroepsgroepen professionele autonomie trachten te verwerven of te behouden. Soms zou met dit oogmerk zelfs opzettelijk de zwaarte en lengte van de opleiding worden opgeschroefd.73
Evaluatie
Sinds de jaren zeventig wordt professionalisering opgevat als een proces van
collectieve belangenbehartiging, waarbij een georganiseerde beroepsgroep allerlei strategische, politieke en retorische middelen aanwendt. 74 Waar sociologen vroeger de beroeps- of standsorganisaties van artsen en anderen roemden
vanwege het maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef en de morele gemeenschapszin die daarin tot uitdrukking zouden komen, beschouwen ze
deze nu als elites die uit zijn op een vooraanstaande maatschappelijke positie.
De hedendaagse sociologische opvatting van 'professie' vertoont veel overeenkomsten met Webers begrip 'partij'. Aan het bestaan van enig wezenlijk onderscheid tussen professions en occupations hechten de meeste onderzoekers geen
geloof meer.75 Angelsaksische auteurs zijn zich ervan bewust geworden dat
'professie' geen neutraal, universeel toepasbaar concept is maar een historisch
en cultureel specifiek ideaal.76 Door daar afstand van te nemen wordt het mogelijk om professionalisering in ruimere zin op te vatten: niet als een eenmalig
proces waardoor een beroep het tot professie schopt, maar als een vorm van beroepsontwikkeling. 77
In vergelijking met de vroegere sociologie van professies en professionalisering lenen de hedendaagse theorieën zich veel beter voor toepassing in historisch onderzoek. Het gaat nu immers niet meer over abstracte zaken als het
'kennisniveau' van een beroep en zijn functies voor 'het sociaal systeem' maar
over het concrete maatschappelijk optreden van de beroepsgroep. Maar is die
benadering nu ook geschikt voor onderzoek naar de ontwikkeling van een beroep als dat van predikanten in negentiende-eeuws Nederland? Dat valt tegen.
In de eerste plaats zijn deze theorieën nog altijd toegesneden op succesvolle
beroepen — of deze nu 'professies' genoemd worden of niet. 78 Vrijwel alle professionaliseringstheorieën zijn impliciet vergelijkend: ze meten de lotgevallen
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van een beroepsgroep af aan de successen van artsen en advocaten. Dat maakt
ze weinig geschikt voor het analyseren van de wederwaardigheden van beroepen die het tij klaarblijkelijk niet mee hadden.
In de tweede plaats wordt in deze theorieën gewoonlijk een hoofdrol toegekend aan de officiële representanten van de beroepsgroep in kwestie (de beroepsvereniging of standsorganisatie). Oprichting van zo'n associatie wordt
vaak voorgesteld als het beginpunt van professionalisering en het verdere verloop van dat proces wordt gezocht in de strategieën die de beroepsvereniging
ontplooide. 79 Dat levert een ernstig probleem op voor onderzoek naar de beroepsontwikkeling van negentiende-eeuwse predikanten. Ze beschikten namelijk niet over een eigen beroepsvereniging. In 1862 werd weliswaar een Nederlandsche Hervormde Predikantenvereeniging in het leven geroepen maar
deze fungeerde vooral als een partij in de 'richtingenstrijd'. Pas in 1918 zou ter
behartiging van de collectieve, vooral materiële, belangen een Bond van Nederlandsche Predikanten worden opgericht. Voor die tijd was er niet een enkele associatie of instantie die als actor van het professionaliseringsproces kan
worden beschouwd.
Nu kan men stellen dat de dominocratie in de hervormde kerk zo groot was
dat deze — net als veel andere professionele organisaties — zelf fungeerde als
kanaal van professionele belangenbehartiging. Inderdaad lijkt de vroeg negentiende-eeuwse Algemeene Synode het behartigen van de collectieve belangen van de beroepsgroep als een van haar voornaamste taken te hebben beschouwd. Al in de eerste jaren na haar installatie maakte ze zich sterk voor
'verbetering van der predikanten stand' (zie hoofdstuk 2). In de tweede helft
van de negentiende eeuw was dat echter veel minder het geval. Wie de Synode
zonder meer als representant van de beroepsgroep beschouwt, ontneemt bovendien het zicht op andere actoren — representanten van de staat, de universiteiten, het kerkvolk en dergelijke — die zich in het hervormde kerkbestuur
lieten gelden (zie hoofdstuk 3).
De fixatie van veel professionaliseringstheorieën op het optreden van de beroepsgroep of-vereniging is een gevolg van hun Angelsaksische oorsprong. In
Groot-Brittannië en de Verenigde Staten speelden professional associations een
veel grotere rol in de beroepsontwikkeling van bijvoorbeeld artsen en advocaten dan in continentaal Europa. Hier was eerder het actieve optreden van de
centrale overheid van doorslaggevende betekenis voor de ontwikkeling van de
artsenij, de advocatuur en andere beroepen. Ook de instellingen voor hoger
onderwijs spelen vanouds een gewichtiger rol. Vandaar dat het er in de meeste
Europese landen vanouds niet op aankomt of het beroep dat men uitoefent tot
'de professies' behoort — zoals in Engeland en vooral Amerika, waar deze categorie ook officieel een aparte status heeft — maar op de vraag of men hoger onderwijs heeft gevolgd, aan een gymnasium, universiteit of Grande École.so De
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Nederlandse term 'hbo/ac.' vervult dezelfde functie als 'pro(fessional)' in Amerikaanse contactadvertenties.
Hoewel sociologische theorieën over professies en professionalisering dus
slecht zijn toegesneden op predikanten hebben deze daar zelf vaak wel oren
naar. Zo spreken sommigen verlekkerd, zij het niet zonder theologisch voorbehoud, over de professionalisering van hun ambt. 81 Die geestdrift is nogal merkwaardig. Hoewel de felste maatschappijkritiek inmiddels is verstomd,82 laten
sociologen zich immers nog altijd weinig vleiend over professionalisering uit.
Ze reppen niet van expertise, dienstbaarheid en nut maar van machtsvorming,
imagebuilding, marketing, uitschakelen van de concurrentie en dergelijke strategieën. Komt die belediging niet aan? Begrijpen deze aspirant-professionals
soms niet van welke zelfzuchtige motieven en slinkse praktijken ze worden beticht? Het lijkt alsof ze de krenking wel horen maar er iets strelends in beluisteren: dat ze hun collectieve lot in eigen hand hebben. Dat is inderdaad een opbeurende gedachte, die echter weinig steun vindt in de sociologie. Hier, vooral
hier in Amsterdam, staat nu juist voorop dat wie maatschappelijk iets bereiken
wil niet om anderen heen kan: men hangt af van anderman. 83 Dat geldt ook
voor beroepsgroepen die uit zij n op autonomie.
Het bezwaar van de besproken professionaliseringstheorieën komt er dus
op neer dat ze beroepsontwikkeling te veel voorstellen als het rechtstreekse gevolg van de inspanningen van de beroepsgroep, van een strategisch opererende beroepsvereniging of organisatie. De bijdragen van andere partijen — met
welk oogmerk dan ook—aan het welslagen dan wel falen van dat streven blij ft
daardoor onderbelicht. Om tegemoet te komen aan deze bezwaren heeft een
groep Zweedse, Britse en Duitse sociologen en historici enkele jaren geleden
een alternatieve benadering voorgesteld. 84 In plaats van het traceren van de
operaties van de beroepsorganisatie stellen ze voor om het optreden van een
vijftal collectieve actoren te analyseren. Naast de eigenlijke beroepsbeoefenaren (practicingprofessionals) zijn dat de opleidingsinstellingen (ofte wel de academie professionals), de staat, de 'afnemers' van de beroepsgroep in kwestie (patiënten, cliënten en gemeenteleden maar ook organisaties) en andere, vooral
aanpalende beroepsgroepen. Beroepsontwikkeling (of 'professionalisering")
moet dan worden gezocht in de veranderingen die zich in de loop van de tijd
kunnen voltrekken in de onderlinge betrekkingen van deze grote vijf.
Zonder het woord te gebruiken, stellen deze auteurs dus voor om een beroep op te vatten als een figuratie, 'een gestructureerd en veranderend patroon
van interdependente mensen'.85 Dit begrip is geknipt voor sociologisch onderzoek naar beroepen en beroepsontwikkeling. Allereerst biedt het namelijk een
oplossing voor een hinderlijke dubbelzinnigheid van het begrip profession.
Daarmee wordt nu eens iets aangeduid wat in mensen bestaat (een institutie,
zoals ook het huwelijk er een is) en dan weer iets wat uit mensen bestaat (een as-
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sociatie, net als een sportclub). Het begrip figuratie daarentegen omvat beide:
niet gehinderd door het klassieke onderscheid tussen 'individu' en 'maatschappij' vat het samenlevingen op als verhoudingen die dwars door de betrokkenen heen lopen. Het is dan ook geen vraag meer of een beroep primair in
het individueel bewustzijn dan wel in sociale structuren moet worden gezocht. Een voordeel van het begrip 'figuratie' is voorts dat het van meet af aan
de aandacht vestigt op de betrokkenheid van anderen dan de beroepsbeoefenaren zelf. Aangezien die betrekkingen uiteraard veranderlijk zijn, is zo'n opvatting van wat een beroep is ook vormgegeven door hoe het zich ontwikkelt.
Waar veranderingen zich voordoen, hoeft het analytisch kader niet plotsklaps
te worden opgerekt om — zoals vaak gebeurt — een verklaring te zoeken in
ontwikkelingen 'buiten' of'rondom' het beroep, in 'de maatschappij'.

OPZET VAN DIT ONDERZOEK
Met deze opvatting van beroep en beroepsontwikkeling kan ik aan het werk.
Wat me te doen staat, is duidelijk: onderzoeken hoe de verhoudingen tussen
hervormde predikanten onderling zowel als de verhoudingen tot hun collectieve 'clientèle', hun opleidingsinstellingen, de staat en andere beroepsgroepen in hun omgeving zich in de loop van de tijd ontwikkelden.
Ik beperk me tot de negentiende eeuw: niet omdat het predikantenberoep
pas toen vaste vorm zou hebben gekregen — dat gebeurde al twee à drie eeuwen eerder — maar omdat het toen sterk in ontwikkeling lijkt te zijn geweest.
Waar de hervormde kerk en haar predikanten ten tijde van de Republiek een
beschermde positie hadden genoten, moesten ze zich na de Bataafse Revolutie
van 1795 een nieuwe maatschappelijke plaats zien te verwerven. Hoe zou dat
hun zijn afgegaan? En hoe zouden predikanten zich staande hebben gehouden toen, vooral in de tweede helft van de negentiende eeuw, traditionele verhoudingen op losse schroeven kwamen te staan? Kerkhistorici schetsen vaak
een somber beeld van deze eeuw: ze hebben haar te boek gesteld als een periode van verval, van verraad aan de rechte leer en verzaking van de roeping der
kerk. Pas tijdens de bezetting, in de jaren 1940-1945, zou de hervormde kerk
haar ware aard hebben hervonden. Toen het haar in 1816 opgelegde Algemeen
Reglement in 1951 werd vervangen door een heuse Kerkorde was de negentiende eeuw pas voorgoed verleden tijd.86 Zo ver strekt mijn onderzoek zich echter
niet uit: het begint rond 1815, in de jaren dat de Nederlandse Hervormde Kerk
en haar predikantencorps van overheidswege werden gereorganiseerd, en eindigt in de periode van de Doleantie (1886), het schisma dat de hervormde eenheid definitief zou verbreken.
Het gaat hier dus uitsluitend over Nederlands-hervormde predikanten;
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niet omdat de beroepsontwikkeling van voorgangers in andere, kleinere kerkgenootschappen minder interessant zou zijn — verre van dat — maar omdat
het verhaal zo al complex genoeg is.87 Naar ik vermoed, gaan veel van de transformaties die ik zal beschrijven mutatis mutandis wel op voor doopsgezinde,
lutherse, remonstrantse en zelfs (christelijk) gereformeerde predikanten. Ter
voorkoming van verwarring met deze laatste categorie — zij die met de Afscheiding van 1834 of met de Doleantie meegingen — zal ik de predikanten
van 'de grote kerk' ook ten tijde van de Republiek voornamelijk aanduiden als
'hervormd'. 88 Zendingspredikanten en andere voorgangers die buiten Nederland werkzaam waren, zal ik buiten beschouwing laten. En ook over rabbijnen, pastoors en kapelaans wordt wie dit leest niets wijzer. Hervormden en
protestantse dissenters mochten elkaar sinds de achttiende eeuw zijn genaderd,
de afstand tot 'Roomsen' en 'Israëlieten' was nog altijd levensgroot.
De opzet van dit boek is noch strikt thematisch, noch zuiver chronologisch.
Ieder hoofdstuk behandelt vooral een bepaald thema — zij het een thema dat
vooral in een bepaalde periode aan de orde was. De vijf hoofdrolspelers spelen
niet altijd een even belangrijke rol. Zo draait het in het eerste hoofdstuk, dat
handelt over de jaren 1815-1840, vooral om de staat; de rol van de 'clientèle' is te
verwaarlozen. Deze term lijkt zelfs geheel misplaatst. Niet omdat men een predikant geen ondernemer zou mogen noemen — Constantijn Huygens sprak al
van 'een makelaer in ongesiene waren' — maar omdat hij in de vroege negentiende eeuw eerder een gezagsdrager was. Predikanten hadden niet zozeer een
klantenkring als wel een gehoor, om niet te zeggen: onderdanen. In de tweede
helft van de negentiende eeuw veranderde de verhouding tussen dominees en
gemeenteleden evenwel van karakter. Vandaar dat verderop in dit boek (zie
vooral hoofdstuk 8) de clientèle ten tonele verschijnt.
Beroepsontwikkeling is een proces dat zich grotendeels in de openbaarheid
voltrekt. Ik zal daarom minder gebruikmaken van archiefmateriaal dan van
gepubliceerde, liefst seriële bronnen. Welke dat moeten zijn, is niet bij voorbaat te bepalen: ieder deelonderzoek vergt een eigen benadering. Drie themaclusters zullen zeker aan de orde komen: opleiding, werkzaamheden en bezoldiging. Vooral aan het eerstgenoemde zal ik veel aandacht besteden; niet
omdat ik ervan overtuigd zou zijn dat een beroep een kwestie van kennis is
maar omdat negentiende-eeuwse, hervormde predikanten zelf hun identiteit
vooral ontleenden aan hun academische opleiding. Teneinde een beeld te
schetsen van het leven dat ze leidden, begin ik echter met een ander aspect: hun
werkzaamheden.
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