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ONGELIJKHEID EN BROEDERSCHAP 
DE SOCIALE STRUCTUUR VAN 

HET PREDIKANTENCORPS 

Wie 't preêkgestoelt met mij wil deelen 

Dien zal ik op den preekstoel keelen, 

als onvernuftigrundgebroed; 

Neen, 'k duld geen tweede in mijn nabijheid, 

'k Eisch op den preekstoel volle vrijheid: 

Laatdddren op 't secreet me alleen!1 

Anders dan de rooms-katholieke, de oosters-orthodoxe, maar ook menige pro
testantse kerk maakte de Nederlandse, hervormde geen onderscheid tussen 
haar bedienaren van de godsdienst; ze ging uit van de principiële gelijkwaar
digheid van alle predikanten. Al in haar eerste synode had ze vastgesteld dat de 
kerkregering gegrondvest moest zijn op een collegiaal principe: 

Gheen Kercke sal over een ander Kercke, gheen Dienaer des Woorts, gheen Ouderlinck, 
noch Diaken sal d'een over d'ander heerschappie voeren, maar een yeghelijck sal hen 
voor alle suspicien ende aenlockingen om te heerschappen wachten.2 

Waar de anglicaanse kerk de rooms-katholieke ambtshiërarchie had behouden 
en de lutherse kerken bisschoppen of'superintendenten' instelden om opzicht 
te houden over gemeenten en predikanten, hield de Nederlandse, hervormde 
kerk strikt vast aan dit gelijkheidsbeginsel. Het opzicht over gemeenten, pre
dikanten en andere ambtsdragers werd ten tijde van de Republiek collegiaal 
uitgeoefend, door 'visitatoren' die iedere classis jaarlijks uit haar midden be
noemde. 

In de Franse tijd echter kwam de egalitaire inrichting van het hervormd pre
dikantencorps ter discussie te staan. Nadat eerdere regimes hadden gepro
beerd om de verdeling van predikantsplaatsen (en traktementen) in overeen
stemming te brengen met de spreiding van hervormde zielen, gaf het 
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Napoleontische bewind te kennen dat de Nederlandse predikanten — net als 
de Franse geestelijkheid — ingedeeld zouden worden in een drietal klassen, 
elk met een eigen salarisschaal. De laagste rang was weggelegd voor predikan
ten in gemeenten van minder dan vijfduizend zielen, de hoogste voor hen die 
in steden met meer dan 30.000 inwoners stonden. Tot deze eerste klasse zou
den alleen de drie grootste gemeenten van het land behoren: Amsterdam, Rot
terdam en Den Haag.3 

Dit plan lijkt afgekeken van het lager onderwijs. Sinds de wet van 1806 wer
den schoolmeesters van overheidswege ingedeeld in 'hoofdonderwijzers' en 
'hulponderwijzers' van de eerste tot en met de vierde rang. Dit rangenstelsel 
correspondeerde met een getrapte reeks van examens. Door het ene na het an
dere diploma te behalen, kon een kwekeling opklimmen tot het allerhoogste 
niveau. Deze heldere carrièrestructuur spoorde docenten aan om zich voort
durend bij te scholen en zo bij te dragen aan kwaliteitsverbetering van het on
derwijs. Gezien het succes van dit stelsel was het plan om na de Franse tijd voor 
predikanten iets soortgelijks in te voeren niet voorgoed van de baan. Toen zich 
in 1819 een ernstig tekort aan proponenten aftekende en de synode zich bezon 
op middelen 'ter verbetering van der predikanten stand' (zie hoofdstuk 2) werd 
geopperd om 'aan het ambt van Predikanten meerder eere te verbinden' door 
hen in rangen in te delen of door enkelen van hen te bevorderen tot 'Bisschop
pen, Abten, Superintendenten, Consistoriaal-raden enz.' Zulke topposities 
zouden het predikambt aantrekkelijk kunnen maken voor jongens uit de ho
gere standen. De synodale ad hoe-commissie haastte zich echter te verklaren 
dat er veel bezwaren kleefden aan dit plan, alleen al omdat verschil van rang 
ook 'verschillende graden van kundigheden' veronderstelde. Hoe zou men 
ooit onomstotelijk vast kunnen stellen dat de ene predikant bekwamer was 
dan de andere? Moest bij het proponentsexamen voortaan eenjudkium worden 
gegeven?4 Daar bleken veel bezwaren tegen te bestaan. Het plan werd dan ook 
niet uitgevoerd. Alleen in Nederlands Oost-Indië, waar het gouvernement in 
1835 alle protestanten in een kerkgenootschap had verenigd, werden de predi
kanten — rijksambtenaren als ze waren — ingedeeld in drie klassen.s In de va
derlandse kerk daarentegen wilde niemand daarvan weten: 

Alle Dienaren des Woords zijn in rang volkomen gelijk. De Dienaar van het kleinste 

dorp is in rang geheel de evenknie van den Dienaar des Woords in hof- of hoofdstad. Bis

schoppelijke hoogheden kent de gereformeerde kerk niet. Ze verfoeit die en keurt ze als 

ongeestelijk insluipsel en onbetamelijke heerschappij voering af.6 
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SEMI-PRE DIK ANTEN 

De gelijkwaardigheid van predikanten was in de negentiende eeuw zelfs gro
ter dan voorheen. Vroeger was er namelijk, door periodieke 'overproductie' van 
theologanten, vrijwel voortdurend sprake geweest van een reserveleger van 
proponenten, die jarenlang moesten wachten op een vaste aanstelling als pre
dikant. Hoewel deze aspiranten strikt genomen geen 'dienaren des Woords' 
waren, maakten ze in zekere zin toch deel uit van de beroepsgroep.7 In afwach
ting van een beroep verrichtten ze namelijk al onderdelen van het predikants-
werk. Ze namen preekbeurten waar, gaven catechisatie (bijvoorbeeld aan wees
kinderen) of werkten als krankbezoeker (zie hoofdstuk 1). Zo oefenden ze zich 
in de praktijk van het predikambt en bouwden ze een naam op in hervormd 
Nederland. In achttiende-eeuws Amsterdam waren er steevast zo'n dertig 
'geestelijke huurpaarden' geweest. Hun rechten en plichten lagen vast in een 
reglement, ingevoerd door de Staten van Holland in 1734.8 

Doordat het hervormd predikantencorps vanaf het laatste kwart van de 
achttiende eeuw een restrictiever rekruteringsbeleid had gevoerd, was dit ar-
beidsreservoir geslonken. Het totaal aantal beschikbare proponenten was ge
daald van 336 in 1750 naar zestig in 1790. In de jaren daarna waren er gewoon
lijk slechts zo'n veertig à vijftig Tcandidaten tot de Heilige Dienst' die niet 
meteen een beroep hadden gekregen. In de jaren twintig waren er gemiddeld 
zelfs niet meer dan twee dozijn.9 In dit decennium deed zich dan ook een ern
stig tekort aan predikanten voor. Pas in de jaren dertig, toen er van de weerom
stuit weer veel te veel theologanten werden opgeleid, leken de tijden van wel
eer te herleven. In 1836 boden niet minder dan 259 hervormde proponenten 
hun diensten aan. Zoals beschreven in hoofdstuk 4 moesten velen van hen ja
renlang op een beroep wachten. 

Sommigen lieten de hoop op een eigen gemeente varen, en verruilden de 
heilige dienst voor een wereldlijk beroep. Enkele anderen hadden het geluk 
dat ze geplaatst werden als hulpprediker, 'tot hulp van predikanten die door 
ziekte, zwakheid of andere wettige oorzaken belet worden hunne dienst naar 
behooren te vervullen'. Op voorstel van de hervormde synode en het Ministerie 
van Eeredienst had de regering in 1834 besloten om een paar duizend gulden 
subsidie uit te trekken voor het aanstellen van zulke tijdelijke hulpkrachten.10 

Beduchtheid voor de 'separatistische' beweging in de hervormde kerk was 
waarschijnlijk niet vreemd aan dit besluit. Door kandidaten aan een baan, en 
gemeenteleden aan een leraar te helpen, kon voorkomen worden dat een van 
beide partijen met de Afscheiding mee zou gaan. Toch vond niet iedereen het 
een gelukkige oplossing: 
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[...] de naam van hulpprediker is reeds genoeg om medelijden in te boezemen, — een 

hulpprediker is een ellendig bestaan, ondergeschikt en afhankelijk; de predikant, in 

wiens dienst hij is, behandelt hem dikwijls niet als een medebroeder, maar als een huur

ling, dien hij betaalt [...]" 

Een 'dienaar des Woords', zo voelde men, hoorde niemands ondergeschikte te 
zijn (vergelijk hoofdstuk 3 en 4). In werkelijkheid waren veel hulppredikers 
niet in dienst van een gevestigd predikant: anders dan de vroegere 'huurpaar-
den' werden ze veelal bezoldigd en aangesteld door de rijksoverheid (het Mi
nisterie van Eeredienst). Principiële bedenkingen tegen deze overheidsbe
moeienis werden niet gehoord. Pas in 1843, toen kerk en staat enigszins uit 
elkaar waren gegroeid, zette de synode zich aan het opstellen van een Regle
ment op het Hulppredikerschap.12 Hierin werd niet alleen de rechtspositie van 
hulppredikers vastgelegd, maar ook het symbolisch onderscheid tussen hen 
en echte predikanten. Zo zouden ze niet Toeroepen' worden, maar ^benoemd' of 
'aangesteld'.13 En terwijl ze volop werkzaam mochten zijn als prediker, cate
cheet en pastor bleef de bediening van doop en avondmaal hun—als kandida
ten — uitdrukkelijk verboden.14 De synodale commissie stelde dat voorkomen 
moest worden dat de hulppredikers uit zouden groeien tot een 'nieuwe tus-
schenstand van Kerkelijken'.ls In de praktijk was dat gevaar niet te duchten. 
Uit de jaarlijkse rapporten aan de synode blijkt dat er in de jaren veertig in heel 
Nederland slechts een tiental kandidaten als hulpprediker werkzaam was. 
Doordat het aantal theologiestudenten na 1835 weer was gedaald, was het ar-
beidsreservoir van kandidaten namelijk snel geslonken. In het vervolg van de 
negentiende eeuw zou zo'n groot overschot zich niet meer voordoen; de 'over
productie' bleef voortaan beperkt. 

Ook in tijden van een predikantenfófeört zou het aanstellen van hulppredi
kers van pas kunnen komen.16 Al in de jaren twintig hadden sommigen gepleit 
voor een vorm van 'verplicht hulppredikerschap'. Kandidaten tot de Heilige 
Dienst, vooral zij die een studiebeurs hadden genoten, zouden voor de aan
vang van hun eigenlijke loopbaan moeten beginnen met een tijdelijke aanstel
ling in een vacante gemeente. Zodoende zou voorkomen kunnen worden dat 
onaantrekkelijke, armlastige gemeenten jarenlang vacant zouden blijven. In 
de tweede helft van de negentiende eeuw—alsook in de twintigste—werd dit 
idee van een kerkelijke dienstplicht telkens weer geopperd. In plaats van het 
voorzien in de predikdienst kwam echter een andere doelstelling voorop te 
staan: scholing van jonge theologanten in de praktijk van het predikantswerk. 
In Mastland had Van Koetsveld al gepleit voor zo'n praktische opleiding: 
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Waarom wordt in onze kerk de student terstond leeraar, de leerling leermeester? Waar

om niet een zeker kapellaanschap uit de Roomsche ketk behouden? En als dit niet zijn 

kan, waarom dan niet de oudere theologanten op ruimer schaal in de akademie-steden 

geoefend? Voorwaar, dââr zwerven nog over de straten duizenden heidenen, en niet het 

minst in de beroemde akademie-stad Leidail17 

Pas na de Tweede Wereldoorlog zou die wens wet wo rden: in 1951 stelde de her
vormde kerk het 'leervicariaat' in, een verplichte stage voor aspirant-predikan
ten.18 In de negentiende eeuw bleef het hulppredikerschap een tamelijk mar
ginaal verschijnsel. In tegenstelling tot de kerk van de Republiek, die 
gewoonlijk een heel leger proponenten in dienst had gehad, kende ze geen bre
de 'onderklasse' van semi-predikanten. Dat onderscheidde haar tevens van 
protestantse kerken in omringende landen. In Engeland en Duitsland bijvoor
beeld was het ook in de negentiende eeuw gebruikelijk dat jonge dominees 
hun loopbaan begonnen in dienst van een gevestigd predikant, als curate of 
Hüfsprediger.19 Velen van hen verkeerden zo jarenlang in een positie van afhan
kelijkheid en materieel gebrek. In de Nederlandse hervormde kerk was dit 
slechts zelden het geval: vrijwel alle theologanten begonnen hun kerkelijke 
loopbaan als zelfstandig dienaar des Woords. Het hervormd predikantencorps 
kende — afgezien van de jaren dertig en veertig — geen brede 'onderklasse' 
van semi-predikanten meer. Evenmin als vroeger of elders was de beroeps
groep echter egalitair ingericht; de interne verhoudingen werden gekenmerkt 
door uitgesproken sociale tegenstellingen. 

In dit hoofdstuk zal ik enkele aspecten van sociaal verschil onder de loep ne
men. Zo'n onderzoek naar de sociale structuur van de beroepsgroep is om meer 
dan één reden van belang. In de eerste plaats hangen de verhoudingen binnen 
een beroepsgroep nauw samen met die tussen de beroepsgroep en andere par
tijen. De ontwikkeling van de beroepsgroep kan daarom iets onthullen over de 
ontwikkeling van het beroep (als vorm van samenleven). In de tweede plaats 
kan onderzoek naar interne verschillen tegenwicht bieden aan de neiging om 
'de beroepsgroep' voor te stellen als een monolithisch, harmonieus geheel.20 

Het is bekend dat hervormde predikanten bepaald niet gelijkgestemd waren: 
(kerk)historici hebben overvloedig aandacht besteed aan de ideologische ge
schillen die het hervormd predikantencorps vooral in de negentiende eeuw 
verscheurden. Uit dit hoofdstuk moge evenwel blijken dat niet alleen de rech
te leer dominees verdeeld hield. In weerwil van de egalitaire, collegiale idealen 
die de predikantenstand koesterde, werd hij gekenmerkt door uitgesproken 
interne sociale ongelijkheid. 
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A N C I Ë N N I T E I T 

Ongelijk was allereerst de leeftijd van predikanten. Zoals in veel andere be
roepsgroepen stond ook hier grijs naast groen. De mengverhouding van die 
twee was onder dominees echter nogal bijzonder, althans tegen het eind van 
de negentiende eeuw. Volgens de Beroepstelling van 31 december 1899 was 
ruim een derde (34,3 %) van alle predikanten in Nederland jonger dan 36 j aar. 
Iets minder dan een derde (32,9 %) was 36 à vijftig jaar en een vrijwel even 
groot deel was boven de vijftig. In andere beroepsgroepen lag de verdeling 
van ouderen en jongeren heel anders. Van de mannelijke 'genees-, heel en ver
loskundigen' was bijvoorbeeld slechts iets meer dan een kwart boven de vijf
tig. Onder mannelijke onderwijzers gold dat zelfs voor minder dan een zesde, 
terwijl ruim de helft 35 jaar of jonger was. Nog jeugdiger was de beroepsgroep 
der advocaten en procureurs: minder dan een op de zeven pleiters was ouder 
dan vijftig jaar.21 

Deze cijfers gelden uiteraard niet voor de hele negentiende eeuw; ze bieden 
niet meer dan een momentopname. De verschillen zijn echter groot genoeg 
om het vermoeden te rechtvaardigen dat het negentiende-eeuwse predikan
tencorps een nogal 'oude' beroepsgroep was. Onverklaarbaar is dat niet. In ver
gelijking met onderwijzers begonnen predikanten laat, niet voor hun 23ste 
jaar.22 En in vergelijking met medici, juristen en andere academici bleven ze 
tot op hoge leeftijd hun beroep uitoefenen: niet alleen door het ontbreken van 
een goede pensioenregeling — waarover straks meer — maar ook doordat er 
buiten de predikdienst weinig werk voor hen was. '[E]en kajuitsjongen zelfs 
kan nog eens admiraal worden/ maar '[e]en predikant bleef toch altijd maar 
een predikant'.23 Daarnaast speelde de ideële aard van het beroep wellicht een 
rol: het is mogelijk dat veel predikanten zo sterk met hun ambt vergroeid wa
ren dat ze zich geen leven als 'leek' konden voorstellen. Ook is het niet uitge
sloten dat dominees domweg langer leefden dan gewone stervelingen. Twin-
tigste-eeuwse, Nederlandse predikanten worden gemiddeld zo oud — 
dankzij hun sobere levensstijl?—dat geen pensioenfonds een collectieve over
eenkomst met hen wil sluiten. 

Hoe de leeftijdsopbouw van het predikantencorps er vóór het/rn de siècle uit 
zag, is wat een aantal jaren betreft af te leiden uit het Naamregister. Van 1843 tot 
en met 1872 werd in iedere jaargang van dit naslagwerk een tabellarisch over
zicht afgedrukt van alle dienstdoende hervormde predikanten, ingedeeld naar 
de provincie waar ze stonden en het jaar waarin ze hun bediening hadden aan
gevangen. Op grond van deze gegevens valt te reconstrueren hoe het predikan
tencorps naar anciënniteit was opgebouwd. Dat laatste woord is wat ongeluk
kig; het suggereert een soliditeit en stabiliteit die hier nu j uist ontbreekt. Meer 
nog dan andere aspecten van sociale ongelijkheid is leeftijdsverschil immers 
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Een vooraanstaand predikant: IJ. Dermout ( 1777-1867), hofpredikant en secretaris van de hervormde 
synode. Litho door U. Elink Sterk. 

een onderscheid in ontwikkeling. Voor het predikantencorps gold dat sterker 
dan voor veel andere beroepsgroepen. Jonge predikanten werden ouder, uiter
aard, maar in de loop van de tijd veranderde ook het aandeel van jongeren en 
ouderen. Dit kwam vooral door de onregelmatige aanvoer van nieuwelingen: 
in sommige jaren dienden zich veel meer kandidaten aan dan in andere. Door
dat zo'n generatie min of meer gelijktij dig met emeritaat ging of overleed, ont
stond enkele decennia later weer een groot aantal vacatures. Daardoor werden 
veel jongens aangemoedigd om theologie te gaan studeren, zodat het predi
kantentekort zorgde voor een proponentenoverschot, dat j ongens ervan weer
hield om theologie te gaan studeren... enzovoort.24 De verjonging van het pre
dikantencorps verliep, kortom, niet continu maar cyclisch. 

Deze golfbeweging komt niet alleen tot uitdrukking in de ontwikkeling 
van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt—het aantal studenten theologie, het 
aantal kandidaten tot de Heilige Dienst en, anderzijds, het aantal vacatures — 
maar ook in het gemiddeld aantal dienstjaren. In 1843 had de doorsnee her
vormde dominee zestien dienstjaren achter de rug; in 1850 waren dat er zeven
tien, in 1856 achttien en in 1861 negentien. Daarna daalde dit gemiddelde weer 
even geleidelijk, naar achttien dienstjaren in 1865 en zeventien in 1872. Om
streeks 1861 verkeerde het hervormd predikantencorps dus in een 'groene' fase 
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van zijn reproductiecyclus; rond 1843 en 1872 daarentegen in een tamelijk 'grij
ze'.25 Het zojuist genoemde gemiddelde is het meetkundige, de 'mediaan': het 
getal dat overblijft wanneer beurtelings de hoogste en de laagste scores wor
den geëlimineerd. Deze berekeningswijze voorkomt dat extreme gevallen — 
een paar hoogbejaarde predikanten — te veel gewicht in de schaal werpen. De 
ontwikkeling van het 'gewone', rekenkundig gemiddelde vertoont in deze pe
riode niet zo'n mooie cyclus. Hervormde predikanten hadden in 1856 welis
waar gemiddeld meer ervaring dan in 1843 en 1850 (19,5, was 18,5 jaar) maar in 
1861,1865 en 1872 bleef het gemiddelde op dit niveau hangen. Dat wil zeggen 
dat de eerdergenoemde cyclus zich kennelijk bewoog rond een stijgende 
trend. Deze komt nog duidelijker aan het licht wanneer niet alleen dienst
doende maar ook emeritus-predikanten worden meegeteld.26 

Voor een goed begrip van de verhoudingen binnen de beroepsgroep is het 
nodig om ook deze categorie onder de loep te nemen. Emeriti waren weliswaar 
geen eigenlijke 'beroepsbeoefenaren', maar evenals de proponenten maakten 
ze in zekere zin toch deel uit van de beroepsgroep. Zo behielden ze het recht 
om te preken, om huwelijken te sluiten, doop en Avondmaal te bedienen en 
zich eventueel weer beroepbaar te stellen. Sommigen bekleedden voorname 
posities, als eminences grises van het predikantencorps. Hun sociale positie ver
anderde echter mettertijd. 

BUITEN DIENST 

Sinds het begin van de negentiende eeuw was het aantal emeriti sterk toegeno
men. In 1814 waren er zo'n honderd geweest, in 1843 waren dat er al 176 en in 
1872 telde men niet minder dan 338 predikanten buiten dienst.27 In 1881 waren 
er zelfs 380; ruim een vijfde van het totaal aantal hervormde 'dienaren des 
Woords'.28 Terwijl de groep van eigenlijke beroepsbeoefenaren vrijwel gelijk 
van omvang was gebleven (circa 1450 dienstdoende dominees) was het her
vormd predikantencorps in uitgebreide zin (dienstdoende plus emeritus-pre
dikanten) dus sterk gegroeid. Het in vroeger eeuwen gebruikelijke reservele
ger van aspirant-predikanten, 'aan de onderkant/ van de beroepsgroep, was in 
de tweede helft van de negentiende eeuw vrijwel verdwenen, maar 'aan de bo
venkant/ was er een heel kordon ex-predikanten bijgekomen. 

Ten dele was dit een gevolg van vergrijzing. In 1843 leefde nog 58 % van de 
predikanten die dertig à 39 jaar tevoren begonnen waren. In 1872 daarentegen 
was van de toenmalige 'dertigers' niet minder dan 69 % nog in leven.29 Deze 
stijging deed zich ook — zij het iets minder uitgesproken — onder de 'veerti
gers' voor. Uiteraard was dat van invloed op de leeftijdsopbouw van de be
roepsgroep. In 1843 was 14 % van de 'dienaren des Woords' (dienstdoend dan 
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wel emeritus) veertig jaar of langer tevoren in het ambt bevestigd; in 1872 gold 
dit voor 18 % en in 1885 zelfs voor 20 %. 

De toename van het aantal grijsaards, hoe sterk ook, biedt geen voldoende 
verklaring voor de verdubbeling van het aantal predikanten buiten dienst. 
Deze is veeleer een gevolg van het feit dat predikanten het kerkenwerk eerder 
voor gezien hielden. Van alle hervormde dienaren des Woords die veertig jaar 
of langer tevoren waren bevestigd, was in 1843 iets minder dan de helft 'emeri
tus', 'eervol ontheven' of anderszins buiten dienst. In 1872 gold dat voor een 
ruime meerderheid van de 4o+'ers.30 Van een bijzondere gunst, verleend aan 
buitengewoon verdienstelijke, hoogbejaarde, zieke of seniele predikanten, 
werd het emeritaat kennelijk tot een vrij gebruikelijke afsluiting van de predi
kantenloopbaan. Maar hoe moet déze toename worden verklaard? Gingen pre
dikanten eerder met emeritaat omdat hun pensioenvoorziening was verbe
terd? 

EXCURS: PREDIKANTSPENSIOEN 

Van oudsher waren de pensioenrechten van hervormde predikanten in het ene 
gewest heel anders geregeld dan in het andere. Alleen in Holland en de voor
malige generaliteitslanden (Brabant en Limburg) behielden emeriti hun volle 
traktement. In de overige gewesten kregen ze minder, vaak zelfs veel minder.31 

Volgens een rapport uit de Franse tijd ontvingen gepensioneerde hervormde 
predikanten in Friesland ƒ 400,- in Overijssel ƒ 400,- à ƒ 450,-, in Gelderland 
ƒ400,- à/520,- en in Drenthe ƒ 500,- per jaar. In Groningen daarentegen be
droeg het predikantenpensioen niet meer dan ƒ 250,-; alleen in de stad Gronin
gen was het twee keer zo hoog.32 In deze tijd werd een plan gesmeed om naast 
de traktementen ook de pensioenen landelijk te regelen, maar door de wisse
ling van de wacht bleef dat onuitgevoerd.33 Koning Willem trof alleen een wet
telijke regeling voor predikanten in Amsterdam — die tweeduizend gulden 
zouden krijgen — en in Limburg.34 Ook nam het rijk de pensioenverplichtin
gen over jegens predikanten in de stad Groningen. De pensioenrechten van le
raars in het Ommeland werden pas ten tijde van Willem 11 vastgelegd. Ook voor 
'Indische' predikanten, die rechtstreeks in overheidsdienst waren, werd toen 
een aparte regeling getroffen.35 

Ondanks herhaald aandringen van predikanten — individueel of namens 
een kerkbestuur—bleef een uniforme, wettelijke pensioenregeling achterwe
ge. In de eerste helft van de jaren zestig diende de regering weliswaar voorstel
len in, maar deze kregen geen kracht van wet. Strikt genomen hadden predi
kanten dus, in tegenstelling tot burgerlijke ambtenaren, geen recht op 
rijkspensioen.36 Dat wil echter niet zeggen dat ze niets kregen. De 'aangeno-
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men regel' was dat ze, na eervol ontslag van hun kerkbestuur te hebben verkre
gen, een verzoek indienden bij het Departement van Eeredienst. Zij die veertig 
dienstjaren hadden volgemaakt, konden aanspraak maken op een volledig 
rijksemeritaatspensioen dat gelijk was aan het rijkstraktement, tot een maxi
mum van tweeduizend gulden.37 Aan het gebruik van de pastorie en het genot 
van eventuele gemeentelijke toelagen kwam na het emeritaat echter een einde. 
Soms stond daar tegenover dat emeriti aanspraak konden maken op een pen
sioen van de plaatselijke gemeente. Nadat in de jaren zestig was gebleken dat 
predikanten van de overheid weinig heil te verwachten hadden, legden ze zich 
toe op verbetering van deze kerkelijke pensioenen. In 1875 richtte de synode 
een Hulppensioenfonds op, waar hervormde gemeenten in konden deelne
men. Aangezien participatie niet verplicht was, zou dit fonds echter weinig 
succesvol blijken. De klachten over ontoereikende pensioenen hielden dan ook 
aan tot ver in de twintigste eeuw. 

ONBEJAARDEN 

Van een reële verbetering van de predikantspensioenen was in de jaren zestig 
dus nog lang geen sprake. Hoe is het dan te verklaren dat er in 1872 opeens 
ruim anderhalf keer zoveel emeriti waren als in 1861? Dat deze toename zich 
uitgerekend in de jaren zestig voordeed, is nog merkwaardiger gezien het ge
ringe aantal kandidaten dat veertig jaar daarvoor, in de jaren twintig, beves
tigd was als predikant. Vooral in de eerste helft van dat decennium was er een 
nijpend tekort geweest. Merkwaardig is ook dat in de loop van de jaren zestig 
de rijksuitgaven aan kerkelijke pensioenen wel stegen maar lang niet zo sterk 
als gezien de groei van het aantal emeriti verwacht zou mogen worden.38 Het 
lijkt erop dat ex-predikanten vaak geen aanspraak maakten op (volledig) rijks-
pensioen.39 Kennelijk waren velen van hen zo bejaard nog niet.40 

In 1843 waren bijna twee op de drie predikanten buiten dienst veertig jaar of 
langer tevoren in het ambt bevestigd. In 1872 gold dit voor slechts iets meer 
dan de helft.41 De overigen hadden de pensioengerechtigde leeftijd nog (lang) 
niet bereikt. In 1843 waren er zestig van zulke 'jonge emeriti' geweest, ruim 4 % 
van alle evangeliedienaars met minder dan veertig dienstjaren. In 1872 waren 
daar bijna honderd bijgekomen; te zamen maakten ze ruim 10 % van de onbe-
jaarden uit.42 Deze toename is veel sterker dan die van het aantal 4o+'ers of van 
het aantal gepensioneerden onder hen. De verdubbeling van het aantal predi
kanten buiten dienst moet dus voor een groot deel worden toegeschreven aan 
het 'vervroegd uittreden' van betrekkelijk jonge predikanten. Maar hoe moet 
deze ontwikkeling dan worden verklaard? Waren er in deze jaren opeens zo
veel meer predikanten door 'lichaamszwakte' of'verstandsverbijstering" ver-
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hinderd hun ambt te blijven uitoefenen? Of waren er meer dominees die het 
zich financieel konden permitteren om te stoppen met werken? 

Indachtig het vorige hoofdstuk is het aannemelijker dat het hier voor een 
groot deel (moderne) theologen betreft die het predikambt of zelfs de her
vormde kerk voor gezien hielden. Zulke afvalligen moeten vooral worden ge
zocht onder hen die niet 'met emeritaat' waren gegaan maar hun 'bediening 
nedergelegd' hadden.43 Naast Busken Huet en Pierson (die abusievelijk 'emeri
tus' wordt genoemd) staan in de Naamlijst van 1872 nog 25 hervormde theolo
gen die openlijk met de dienst des Woords hadden gebroken. In werkelijkheid 
waren er waarschijnlijk heel wat meer afvalligen. Ze moeten ook worden ge
zocht onder de 26 predikanten die 'eervol ontslag" hadden gekregen. Dat was 
de traditionele, legitieme wijze van vervroegd uittreden: eervol ontslag kon 
zonder opgaaf van redenen worden aangevraagd, maar evenals met het emeri
taat behield men hiermee het recht om te preken en de sacramenten te bedie
nen.44 Bovendien kon de ontslagene zich, mocht hij van gedachten verande
ren, opnieuw beroepbaar stellen. Het ligt voor de hand dat menigeen die 
mogelijkheid maar liever openliet. Niet iedereen was zo zeker van zijn zaak als 
Busken Huet of Pierson. Wat moest een theoloog buiten de kerk immers be
ginnen? 

BEROEPSALTERNATIEVEN 

Secundair onderwijs 
In Duitsland was dat geen vraag. Doordat kandidaten tot het predikambt hier 
ook in de negentiende eeuw meestal jarenlang op een beroep moesten wach
ten, begonnen velen hun loopbaan in het onderwijs, als docent op een Gymna
sium of als huisleraar, in dienst van een adellijke familie.45 In het burgerlijke 
Nederland kwam dat laatste nauwelijks voor: al in de zeventiende eeuw waren 
hier in vergelijking met het buitenland betrekkelijk weinig huisonderwijzers. 
Vanaf het eind van die eeuw werden ze bovendien verdrongen door Franse, 
Zwitserse en Duitse gouverneurs en gouvernantes, 'die aan hun herkomst ei
genmachtig een beroepskwalificatie ontleenden'.46 Voor zover theologen huis-
onderwijs gaven, deden ze dat meestal nadat ze als predikant beroepen waren. 
Menig 'dorpsleraar' nam, ter aanvulling van zijn traktement, enkele jongens 
in de kost en gaf hun onderwijs in de klassieke talen en eventuele andere vak
ken. De pastorie fungeerde zo als goedkoop alternatief voor de Latijnse school, 
al was het maar voor de eigen kinderen van de dominee.47 Soms deden predi
kanten ook aan volwassenen-educatie; de achttiende-eeuwse leraar J.F. Marti
net bijvoorbeeld gaf in Zutphen cursussen natuurwetenschap voor dames. 

In sommige gemeenten had de predikant een officiële functie in het voor-
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bereidend hoger onderwijs en heette hij tevens 'rector'. Dit was vooral het ge
val in Friesland, waar zelfs de kleinste stadjes goede sier wilden maken met 
hun eigen Latijnse school, maar niet in staat waren om daar een afzonderlijke 
rector voor aan te stellen. In 1830 was in Hindelopen, Ylst, Joure, Kollum en 
Workum de hervormde predikant nog altijd tevens rector.48 Elders in Neder
land — behalve in Ootmarsum en Heusden — werd het rectoraat inmiddels 
vervuld door docenten van andere professie. Lesgeven op een Latijnse school 
had zich sinds de achttiende eeuw ontwikkeld van 'een opstapje naar het pre
dikambt of een noodoplossing voor gesjeesde theologen of werkloze acade
mici' tot een volwaardig vak.49 Hoewel men in sommige plaatsen de rector, 
conrector en praeceptors lange tijd bleef aanspreken als 'dominee',50 waren ze 
steeds vaker Iuris Utriusque Doctor. Dat wil niet zeggen dat ze rechtsgeleerden, 
maar dat ze classici waren: tot 1815 bestond er geen afzonderlijk doctoraat in 
de letteren. 

Het Organiek Besluit van dat jaar voerde deze graad in, en stelde hem ver
plicht voor de rectoren — in gemeenten met meer dan twintigduizend zielen 
ook voor de conrector — van de Latijnse scholen. Voor het eerst in de geschie
denis van de Latijnse school werd van de docenten een academische graad ge
vergd. Van die regel moest in veel gevallen echter vrijstelling worden verleend, 
want het aantal doctors in de letteren was aanvankelijk heel gering: tot 1820 
promoveerden slechts tien studenten.51 Vanaf dat jaar nam het aantal gegra
dueerden echter snel toe — veel sneller dan het aantal beschikbare arbeids
plaatsen. In 1846 solliciteerden niet minder dan 27 van hen naar het rectoraat 
in Dordrecht.52 In 1852 waren ruim twee van de vijf docenten op Latijnse scho
len of gymnasia doctor in de letteren.53 Predikanten waren toen zo goed als 
vetdwenen uit deze scholen; ook in het curatorium werden ze verdrongen 
door andere beroepsgroepen, met name juristen. Waar de dominee vroeger in 
veel plaatsen qualitate qua zitting had gehad in de 'scholarchie', werd hij nu op 
gepaste afstand van het schoolbestuur gehouden. 

In negentiende-eeuws Nederland sprak het niet meer vanzelf dat godge
leerden gekwalificeerd waren voor het geven van secundair onderwijs. Het Or
ganiek Besluit had hun opleiding weliswaar verbreed maar ook het leerplan 
van de Latijnse scholen. Naast Grieks en Latijn zouden voortaan ook andere 
'onmisbare kundigheden' worden onderwezen: 'de beginselen van de wiskun
de, de nieuwe en oude aardrijkskunde, de nieuwe en oude geschiedkunde, de 
grieksche en latijnsche fabelkunde'.54 In sommige kringen pleitte men voor 
een verdere uitbreiding van het onderwijs, zodat het ook van belang zou wor
den voor 'jonge lieden, die eene beschaafde opvoeding verlangen, doch niet 
voornemens zijn eene Universiteit te bezoeken'.ss De staatscommissie die zich 
rond 1830 over dit voorstel boog, wilde daar echter niet van weten: het hoger 
onderwijs, waarvan de Latijnse scholen de laagste trap vormden, moest 'voor 
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de geleerde standen bestemd' blijven. Voor middelbaar onderwijs kon men el
ders terecht, bijvoorbeeld op de 'Franse' scholen en 'Instituten van Opvoeding 
die her en der in Nederland waren opgericht. Als particuliere instellingen vie
len deze echter — ofschoon soms gelieerd aan een Latijnse school56 — buiten 
de bemoeienis van de overheid. Ook met het 'meer uitgebreid lager onderwijs' 
had de overheid weinig van doen. Vaak waren het namelijk bij zondere scholen, 
katholieke dan wel protestants-christelijke, die hun leerlingen dit verdie-
pingsonderricht boden.57 

Vanaf 1838 kreeg het middelbaar onderwijs vastere vorm. In dit jaar besloot 
de regering dat Latijnse scholen uitgebreid konden worden met een 'tweede af
deling', waarin de leerlingen niet zozeer voorbereid werden op een universi
taire studie als wel op beroepsarbeid, bijvoorbeeld in de handel of nijverheid. 
Naast de klassieke talen kregen ze daartoe onderwijs in de Nederlandse taal en 
letterkunde, geschiedenis, levende talen, wis- en natuurkunde. De Latijnse 
scholen werden zo uitgebouwd tot gymnasia. Deze verbreding van het onder
wijsaanbod bleek in een behoefte te voorzien: in 1852 maakten leerlingen van 
de tweede afdeling al een vijfde van alle gymnasiasten uit.58 

De beslissende wending in het secundair onderwijs kwam in 1863, toen 
Thorbecke zijn Wet op het Middelbaar Onderwijs aanvaard wist te krijgen. Ge
heel nieuwe onderwijsinstellingen werden daarmee in het leven geroepen: 
naast de Franse scholen en Instituten van Opvoeding, de gymnasia en oplei
dingen als de Zeevaartschool of de Handelsschool kwamen er landbouwscho
len, een polytechnische school te Delft, burgerscholen en vooral hogere burger
scholen. Het leerplan van dit laatste schooltype was bijzonder breed: op de 
vijfjarige hbs zou onderwijs gegeven worden in de wis-, schei-, natuur-, delf
stof-, aard-, plant- en dierkunde, mechanica, 'kosmografie', staatsinrichting, 
'staathuishoudkunde', statistiek, aardrijkskunde, geschiedenis, Nederlands, 
Frans, Duits, Engels, handelswetenschappen, schoonschrijven, tekenen en 
gymnastiek. Niet alleen de culturele elite maar ook 'de kern des volks', de bur
gerij, zou zich voortaan gedegen kunnen voorbereiden op een toekomstig be
roep. 

In 1865 waren er al achttien hogere burgerscholen, die te zamen bijna even
veel leerlingen hadden als de 61 Latijnse scholen in den lande. Tien jaar later 
waren er bijna evenveel hbs'en als Latijnse scholen; hun leerlingental was ruim 
twee keer zo hoog. De belangstelling voor dit nieuwe schooltype was onder an
dere te danken aan de Wet op de geneeskunst van 1865. Deze bepaalde dat hbs-
abituriènten, na een toelatingsexamen en een aanvullend examen Latijn, toe
gelaten konden worden tot de medische faculteit. Wetenschap was niet langer 
het exclusieve domein van de literati, de geleerde stand die werd gevormd in de 
Latij nse school, het gymnasium of de pastorie. 
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De hogere burgerschool bood een aantrekkelijk alternatief voor de kerk. De eerste Rijks-HBS van het 
land werd geopend in Groningen, in een gebouw dat eigenlijk voor een gymnasium bedoeld was. 

De hbs opende niet alleen een nieuwe toegang tot het universitair onderwijs— 
zoals in haast iedere beschouwing over Thorbecke's schepping wordt bena
drukt — maar ook een nieuwe beroepsuitgang voor academici. Zo waren doc
tors in de wis- en natuurkunde bevoegd om onderwijs te geven in alle exacte 
vakken. En het doctoraat in 'de beide rechten' gaf bevoegdheid tot lesgeven in 
de staathuishoudkunde (en statistiek). Aan een graad in de theologie was geen 
eigen onderwijsbevoegdheid verbonden: 'godsdienst', 'bijbelse geschiedenis' 
noch Hebreeuws stonden op het programma. Maar op grond van hun kandi
daats in de letteren waren godgeleerden (evenals juristen) volledig bevoegd 
om aardrijkskunde, geschiedenis en Nederlands te geven. 

Met de hbs had Thorbecke dus niet alleen nieuwe kansen geschapen voor 
'hogere burgers' maar ook — onbedoeld — een beroepsalternatief voor predi
kanten. Velen van hen zouden gebruikmaken van die mogelijkheid, naast dan 
wel in plaats van het predikambt. In de tweede helft van de jaren zestig ver
ruilden minstens tien predikanten de dienst des Woords voor een baan als do
cent aan een rijks- of gemeentelijke hbs. Terwijl het Nieuw Kerkelijk Handboek 
verzweeg wat er van mannen als Busken Huet of Pierson geworden was, ver
meldde het de alternatieve carrière van dit tiental met een zekere nadruk. Mis
schien vond de redactie dat een dominee die de kerk verruilde voor een hbs niet 
echt gebroken had met zijn beroep. De titulatuur gaf voedsel aan die gedachte. 
Artikel 23 van de Wet op het Middelbaar Onderwijs bepaalde immers: 
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De onderwijzers aan de openbare burgerscholen, de hogere burgerscholen en de Rijks-

landbouwscholen dragen den titel van leeraar. 

Hoe onbeduidend of zelfs overbodig deze bepaling ook mag lijken, ze is van 
historische betekenis. Na vier eeuwen was de beroepsnaam 'leraar" definitief 
overgegaan op een nieuwe professie.59 

Lesgeven aan een hbs was voor predikanten niet alleen een voor de hand lig
gend, maar ook een aantrekkelijk beroepsalternatief— alleen al gezien het sa
laris. In de begintijd van de hbs werd daar door buitenstaanders schande van 
gesproken; niet omdat het te laag, maar omdat het veel te hoog zou zijn. Ter
wijl een eenvoudige onderwijzer rond 1870 meestal slechts vierhonderd gul
den per jaar kreeg en een jonge dorpspredikant vaak nog geen achthonderd, 
kon een leraar levende talen — zelfs zonder doctorstitel — met gemak twee
duizend gulden beuren. Nog lucratiever was het om directeur te worden van 
een hbs. Het hoofd van de Rotterdamse 'vijfjarige' verdiende in 1881 niet min
der dan vier mille per jaar. Dat was evenveel als de rector van het Erasmiaans 
Gymnasium en bijna twee keer zoveel als de jaarwedde van de hervormde pre
dikanten in die stad. Na twintig jaar als hervormd predikant, en acht jaar als le
raar Nederlands en Engels te hebben gediend, werd doctor A.W. van Campen 
in 1873 benoemd tot directeur van de hbs te Goes. Hendrik de Veer was al in 
1864 benoemd tot directeur van de hbs in Delft, waar hij tot dan toe als predi
kant had gestaan. Na zeven jaar verruilde hij het middelbaar onderwijs echter 
voor een nieuwe werkkring: de journalistiek. 

Journalistiek 
Evenals het middelbaar onderwijs had ook de dagbladpers sterk geprofiteerd 
van de liberale wending in de Nederlandse politiek. Hoewel er in formele, 
'ideële' zin al persvrijheid was sinds de grondwet van 1815, kwam deze branche 
pas in het derde kwart van de negentiende eeuw tot bloei. Volgens een contem
poraine schatting groeide tussen 1850 en 1866 het aantal abonnees op dag-, 
nieuws- en weekbladen met zo'n 65 %. Het aantal bladen nam nog sterker toe, 
van 92 in 1850 tot 159 in 1869. Vanaf dat jaar verliep de groei ronduit explosief: 
in 1880 waren er al meer dan twee keer zoveel dag-, week- en nieuwsbladen.60 

Deze onstuimige groei was grotendeels te danken aan de afschaffing van het 
'dagbladzegel', de accijns die het rijk tot dan toe op periodieken had geheven. 
Op 1 juli 1869 verschenen voor het eerst kranten zonder de twee blauwe stem
pels, 'de vuile vingers van de fiscus', op ieder vel. Vergeleken met het buiten
land was de pers lang en zwaar belast geweest: het Algemeen Handelsblad en de 
Opregte Haarlemsche Courant waren in 1861 meer dan de helft van het abonne
mentsgeld kwijt geweest aan zegelrechten.61 Nu deze belasting wegviel, wer
den veel bestaande kranten dubbel zo dik of half zo duur. Steeds meer kranten 
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werden ook echte dagbladen, en verschenen zes keer per week. Sommige kwa
men zelfs met een ochtend- én een avondeditie. Daarnaast verschenen er, als 
gezegd, veel nieuwe periodieken, die alle voortdurend voorzien moesten wor
den van kopij. Van een duidelijk omschreven beroepsgroep van journalisten 
was nog nauwelijks sprake: volgens de beroepstelling van 1849 waren er in heel 
Nederland slechts 67 'dagbladschrijvers'. Voor letterkundig geschoolde acade
mici als juristen en theologen waren dus nieuwe beroepskansen weggelegd. 

Kort nadat hij het predikambt had neergelegd, werd Busken Huet redacteur 
van de eerbiedwaardige Opregte Haarlemsche Courant, die sinds 1847 dagelijks 
uitkwam. Huet kon toen al op enige redactionele ervaring bogen: driejaar eer
der had de Haarlemse uitgever A. C. Kruseman hem—samen met onder ande
ren Pierson en De Génestet — gevraagd als redacteur voor Het Zondagsblad 
(1859-1861), een opinieblad naar het voorbeeld van het Franse Journal des Dé
bats.62 Ook een neefje van Busken Huet ging de journalistiek in: na zijn promo
tie in de theologie—op een proefschrift over Auguste Comte—besloot J. l'An
ge Huet om geen dominee te worden. Hij riep moderne theologen juist op om 
de kerk te verlaten. Hijzelf vond emplooi als redacteur van Het Vaderland, een 
landelijke krant die vanaf 1 juli 1869 verscheen, en die uit zou groeien tot 
spreekbuis van de Liberale Unie. Rond 1870 had hij een salaris van ƒ 2000,- plus 
ƒ 177,- advertentie-opbrengst; heel wat meer dan het traktement van een pas 
beginnend predikant.63 

In andere liberale kranten namen theologen nog prominentere posities in: 
A.G.C, van Duyl, die nooit predikant geweest was, werd in 1865 hoofdredac
teur van het Algemeen Handelsblad, en bleef dat twintig jaar lang.64 Van 1869 tot 
1892 had ook de NieuweRotterdamsche Courant een theoloog als hoofdredacteur: 
doctor I.A. Lamping, voormalig hervormd predikant van Den Helder.65 Het 
Nieuws van den Dag ging in 1870 van start met een theoloog als hoofdredacteur: 
Simon Gorter (de vader van Herman) die tot dan toe doopsgezind predikant in 
Aalsmeer was geweest. Toen hij een jaar later overleed, werd hij opgevolgd 
door eerdergenoemde Hendrik de Veer. Na diens dood in 1890 kwam alweer 
een godgeleerde aan het hoofd te staan: doctor P.H. Ritter, voormalig remon
strants predikant te Utrecht. Toen in 1878 een nieuwe hoofdredacteur voor het 
Rotterdamsch Nieuwsblad moest worden gezocht, waren niet minder dan drie 
van de elf kandidaten predikant.66 Hoofdredacteur van het in 1877 opgerichte, 
links-liberale weekblad De Amsterdammer werd Johannes de Koo, voormalig 
hervormd predikant te Drachten (en ex-redacteur van Het Vaderland). Op zijn 
initiatief en onder zijn leiding verscheen vanaf 1883 ook een gelijknamig dag
blad.67 

Rond 1875 stonden de belangrijkste landelijke liberale kranten dus onder 
leiding van (moderne) theologen. Bij regionale dagbladen als de Provinciale Gro
ninger Courant, deProvincialeOverijsselsche Courant, deNieuweProvincialeDrentsche 
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en Asser Courant en de Zwolsche Courant vonden ze eveneens emplooi als journa
list, redacteur of hoofdredacteur.68 Andere godgeleerden namen in deze jaren 
de pen juist op om tegen het liberalisme te strijden. Als luthers predikant van 
Beverwijk gaf Ferdinand Domela Nieuwenhuis het tijdschrift Kennemerland 
uit, waarin hij oppositie voerde tegen de liberale regering. In 1879, nog voor hij 
zijn ambt als predikant neerlegde, begon hij met het uitgeven van een veel ra
dicaler weekblad, Recht voor Allen.69 Zijn 'gewaardeerde tegenpartij der' doctor 
Abraham Kuyper, voormalig hervormd predikant van Amsterdam, had inmid
dels eveneens zijn eigen orgaan: op 1 april 1872, driehonderd jaar na de inname 
van Den Briel, was het eerste exemplaar van De Standaard verschenen.70 Voor 
Kuyper, de voorman van het gereformeerde volksdeel, was de journalistiek 
geen alternatief voor, maar een vervulling van het ambt van 'herder en leraar'. 
In zijn rede ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van De Standaard verklaar
de hij dat de dagbladpers beschouwd moest worden als 'eene gave van God aan 
ons geslacht/, te vergelijken met de uitvinding van de boekdrukkunst, die zo
veel had bijgedragen tot de Hervorming: 

Dat dagblad heeft niet minder gekweekt wat men pleegt te noemen de public spirit, den 

publieken geest, of wat ik op mij n beurt liever noemen zou: de terugkeer tot het stand

punt der aloude profeten [...] juist door de profeten werden de vromen in Israël ruste

loos gedwongen, om met heel de werddhistorie rekening te houden, en in die wereldhis

torie Gods bestel te bespieden, en dat, datzelfde nu is het wat ook het dagblad in onze 

eeuw moet doen.71 

Eenjaar later werd Kuyper benoemd tot preses van De Nederlandsche Journa
listen-Kring. Ook de eerste twee voorzitters van die kring waren theologen ge
weest.72 

Buiten de kerk 

Het ontstaan van beroepsalternatieven buiten de kerk was niet alleen van be
lang voor de ontwikkeling van individuele predikanten, maar ook voor die van 
de beroepsgroep in haar geheel. Vanaf de jaren zestig groeide aan de 'boven
kant/ van het predikantencorps een schaduwgroep van ex-predikanten die 
niet 'grijs' — zoals de vroegere emeriti — maar vaak juist heel 'kleurrijk' wa
ren. Het succes van gewezen dominees in het middelbaar onderwijs en de jour
nalistiek was enerzijds een compliment voor hen die predikant bleven. Nu 
bleek immers dat godgeleerden genoeg in hun mars hadden om ook buiten de 
kerk aan de slag te komen. Maar anderzijds moest het feit dat zo velen hun roe
ping eraan gaven wel demoraliserend werken op de achterblijvers. Evenals de 
richtingenstrijd, die in deze jaren de esprit de corps uitholde, duiden de vele ge
vallen van 'ambstverlating' op een proces van desintegratie van de predikan
tenstand.73 
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Ambtsverlating stelde de hervormde kerk bovendien voor een praktisch 
probleem. Voor iedere dominee die het hervormd predikantencorps voortijdig 
verliet, moest een nieuweling in de plaats treden. Maar in deze tijd, het derde 
kwart van de negentiende eeuw, haperde de rekrutering. De instroom van kan
didaten die tot predikant bevestigd werden, bleef achter bij de uitstroom van 
overledenen en emeriti, zodat het aantal vacatures begon te stijgen, van 56 in 
1850 tot 148 in 1872 (en 272 in 1885). Volgens tijdgenoten werd dit tekort vooral 
veroorzaakt door de uitbreiding van het aantal 'arbeidsplaatsen'. De hervorm
de synode had in deze periode namelijk—met medewerking van de rijksover
heid — ruim negentig nieuwe predikantsplaatsen in het leven geroepen. Ge
zien de sterke bevolkingsgroei, waardoor het aantal hervormde zielen met 
ruim een vij fde was toegenomen, was daar alle reden voor.74 Maar tegen de ach
tergrond van de stagnerende rekrutering is dit uitbreidingsbeleid ronduit ver
bazingwekkend. Voorzag de hervormde synode niet dat ze hiermee een tekort 
creëerde dat haar voor grote problemen zou kunnen stellen? Wist ze niet dat de 
instroom stokte? Dat is moeilijk te geloven: de Algemeene Synodale Commis
sie en het Departement van Eeredienst voerden een nauwkeurige boekhou
ding van het jaarlijks aantal tot de predikdienst toegelaten ^kandidaten'. Ook 
de ontwikkeling van het studentental in de theologische faculteiten hield de 
synode nauwlettend in de gaten. Al met al had ze meer dan voldoende gege
vens om een nauwkeurige voorspelling te kunnen doen over de ontwikkeling 
van het aantal proponenten. Maar daarin school naar mijn overtuiging dan 
ook niet het probleem. 

In de periode 1850-1872 overleden 424 dienstdoende predikanten, terwijl — 
volgens mij n berekening—529 dominees emeritaat of anderszins ontslag kre
gen. In totaal moesten er in deze jaren dus zo'n 953 predikanten worden ver
vangen. Nu werden volgens jaarverslagen van de ASC in deze jaren 1162 jon
gens, na het afleggen van proponentsexamen en -belofte, toegelaten tot de 
predikdienst. Dit aantal zou ruim voldoende zijn geweest om alle vacatures te 
vervullen, temeer daar er in 1850 nog een overschot van zo'n 140 kandidaten 
was. Aan belangstelling voor godgeleerdheid was in deze jaren geen gebrek; 
het aandeel van theologanten in de totale studentenpopulatie was in de jaren 
vijftig zelfs sterk gegroeid. Dat er toch een predikantentekort ontstond, kwam 
naar mijn overtuiging omdat er iets mankeerde aan de belangstelling van 
theologen voor het predikambt. Een groot aantal ^kandidaten tot de Heilige 
Diensf zou uiteindelijk geen predikant worden; ze kozen een ander beroep. 

In de periode 1816-1845 was 7 % van de hervormde proponenten geen her
vormd predikant geworden.7S Men kan slechts gissen naar hun redenen. Een 
enkeling ging mogelijk uit overtuiging dan wel noodgedwongen naar de Oost, 
de West of de Kaap, een ander stierf voortijdig, weer een ander was ziek, ge
handicapt (zoals Aarnout Drost, die de r niet kon zeggen), viel van zijn geloof 
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(zoals Johannes van Vloten), durfde 'uit pure blooheid' niet te preken,76 of koos 
om andere redenen voor een werelds beroep: 'onderwijzer in dode talen, boek
drukker of boekhandelaar, ook wel wijnkooper of likeurstoker'.77 In aanmer
king genomen dat rond 1830 proponenten soms jarenlang op een beroep 
moest wachten, moet het misschien wel opmerkelijk heten dat niet veel meer 
kandidaten voor de eer bedankten. In de periode 1850-1872 was het met de 
werkgelegenheid in de kerk heel wat beter gesteld. Toch kwam het in deze ja
ren juist veel vaker voor dat proponenten hun heil buiten de kerk zochten. Uit 
een reconstructie maak ik op dat niet minder dan 325 proponenten — een 
kwart van het totaal! — uiteindelijk geen hervormd predikant zouden wor
den.78 Een van hen was Hubertus ter Haar (1833-1892), zoon van de dominee-
dichter en hoogleraar Bernard ter Haar. Toen hij net aan zijn studie begonnen 
was, had zijn vader een roerend gedicht aan hem gewijd: 

Al wat mijn jonkheid streelde, is ook uw welbehagen; 

Door U leef ik opnieuw in 't uitgebloeid weleer; 

In U herschept mijn jeugd zich weer; 

Als ge in de toekomst door de hoop vooruitgedragen, 

Den spoed bevleuglen wilt der snelgewiekte dagen, 

Wanneer gij op zult treên als Dienaar van den Heer.79 

Maar zoonlief zou nooit dominee worden. Hij promoveerde weliswaar in de 
godgeleerdheid en legde vervolgens nog proponentsexamen af maar daarna 
zei hij de theologie vaarwel. Ter Haar junior ging rechten studeren, werd advo
caat en leider van de Vrijzinnig Democratische Partij.80 De lotgevallen van de 
meeste andere afvallige proponenten zijn niet zo gemakkelijk te achterhalen, 
laat staan de levensloop van hen die na hun kandidaats (of doctoraal) afzagen 
van het proponentsexamen. Hun breuk met ambt en kerk verliep uiteraard ge-
ruislozer dan het uittreden van gevestigde predikanten als Busken Huet of 
Pierson. Geheel onopgemerkt bleef dit echter niet. In de Leidse studentenal-
manak van 1866 verschenen de 'mijmeringen' van een kandidaat, die aanvan
kelijk meende dat zijn kostje was gekocht: 

Hoe zalig is het lot, dat ik zal smaken mogen: 

Een voorstel — proponents — en dan, een lieve plaats. 

Een voorstel, — 'k zie de kerk vol meisjes uit de stad, 

Wier vochtig oogental zich opheft tot den spreker, 

Wier kleur, hoe meer hij spreekt, al bleeker wordt en bleeker, 

Wier gansche wezen wenscht: ik wou dat ik hem had. 

Dan doe ik proponents, en kies me een rijke vrouw 

Van ƒ 1000,- 's jaars, tot gezellin des levens; 
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Ik preek op menig dorp; ik leer en sticht er tevens, 

En 'k krijg een goed beroep dat 'k aanneem en — ik trouw. 

Bij nader inzien bleek zijn huiselijke geluk echter nog lang niet verzekerd: 

[Het] vrouwelijk geslacht mint de arme theologen 

Niet meer om steek en bef en om het geestelijk pak. 

De meisjes zijn te slim en weten veel te veel; 

Ze dachten vroeger, in den tijd van zoete droomen: 

De vrouw eens predikants moet in de hemel komen, 

En namen dan een steek en kozen 't goede deel. 

Maar ach! die schoone tijd komt nimmermeer weerom! 

En weid 'k mijn blik in 't rijk der 20-jaarge schoonen, 

Dan kan ik er niet een, die mij bevalt, u toonen, 

Ik vind ze of orthodox, of wel modern — en dom. 

Ik pak mijn boeltje op, en — 'k hoor de spoortrein fluiten, 

Ik ga naar Heidelberg en word er humanist!81 

Zouden kandidaten werkelijk van de Heilige Dienst hebben afgezien omdat 
het ambt geen sex-appeal meer had? Dat is een wel erg gedurfde verklaring. 
Maar misschien is ze niet geheel uit de lucht gegrepen. De schrijver lijkt te ver
wijzen naar een maar al te reële ontwikkeling: de predikantenstand leed aan 
prestigeverlies. Het aura dat dominees vroeger had omgeven (en waar vooral 
'het zwakke geslacht' zo vatbaar voor zou zijn geweest) had zijn vroegere glans 
verloren. Artsen, ingenieurs, leraren, journalisten en andere professionals 
hadden nu een veel aantrekkelijker voorkomen. Was Leonard, de held van Bus
ken Huets Brieven over den Bijbel, geen makelaar in effecten? 

Wat hun motieven ook geweest mogen zijn, vele tientallen predikanten en 
honderden proponenten hielden in de jaren zestig en zeventig het ambt voor 
gezien. Daarmee stelden ze de hervormde kerk voor een praktisch probleem: 
het aantal vacatures liep in de jaren zeventig en tachtig snel op. In 1843, toen er 
kandidaten in overvloed waren, was slechts een op de dertig predikantsplaat-
sen onbezet geweest. In de periode 1845-1865 had dit voor een op de twintig à 
vijfentwintig gegolden. In 1870 echter was een op de twaalf, in 1872 een op de 
elf en in 1885 al een op de zes plaatsen vacant.82 Daarmee waren de demo
grafische voorwaarden geschapen voor een nog veel grotere crisis, die vanaf 
1886 de hervormde kerk en haar predikantenstand definitief van karakter zou 
veranderen: de Doleantie. Zoals in het volgende hoofdstuk zal blijken had 
deze beweging haar succes onder andere te danken aan het grote aantal vaca
tures. Dat zou als gevolg van deze kerkscheuring — zo'n tachtig predikanten 
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braken met 'het hervormd genootschap' — nog veel verder stijgen, tot bijna 
een kwart (in Zeeland zelfs twee vijfde) van alle hervormde predikantsplaat-
sen.83 

Voor individuele predikanten had dat laatste overigens grote voordelen: het 
vergrootte hun kansen om carrière te maken. Velen zagen hun kans schoon, en 
namen een beroep aan naar een andere gemeente. Doordat deze vaak in een an
der gewest lag, kon het gebeuren dat het predikantentekort in de ene provincie 
veel groter werd dan in de andere. Al in 1885, aan de vooravond van de Dolean
tie, was het percentage vacante gemeenten in Gelderland beduidend lager dan 
in Nederland als geheel. In Zeeland was het juist veel hoger.84 Zoals in tijden 
van proponentenoverschot het onderscheid tussen succesvolle en kansarme 
kandidaten aan het licht trad, werd nu het verschil tussen aantrekkelijke en 
onaantrekkelijke gemeenten, streken en provincies openbaar. 

Verschil in aantrekkingskracht spreekt ook uit het gemiddeld aantal dienst
jaren van hervormde predikanten per provincie. In Zuid-Holland en Gronin
gen lag dit in 1843, in 1856 én in 1872 boven het landelijk gemiddelde.8S In Zee
land, Utrecht en Overijssel daarentegen lag het daar telkens onder. Deze laatste 
drie provincies trokken kennelijk veelal jonge, beginnende predikanten aan, 
die na verloop van tijd echter een beroep aannamen naar een gemeente buiten 
het eigen gewest.86 Provincies als Zuid-Holland en Groningen, van hun kant, 
trokken kennelijk juist veel ervaren predikanten uit andere gewesten aan, of 
wisten hen langer aan zich te binden. Deze laatste provincies telden kennelijk 
veel (Zeeland, Utrecht en Overijssel daarentegen juist weinig) predikants-
plaatsen die fungeerden als 'eindpunt' van de pastorale loopbaan, als 'topposi
tie'. In de rest van dit hoofdstuk zal ik zulke topposities in kaart brengen. Maar 
eerst vat ik het voorgaande samen. 

BALANS 

In de negentiende eeuw veranderde de globale structuur van de 'beroepsgroep 
in uitgebreide zin'.Terwijl de onderklasse van kansarme aspirant-predikanten 
na 1840 voorgoed verdween, verscheen aan de 'bovenkant' van de beroeps
groep een nieuwe schaduwcategorie, bestaande uit ex-predikanten. Hun aan
tal groeide, ten dele als gevolg van vergrijzing van het predikantencorps en van 
verbetering van de pensioenvoorziening maar vooral doordat veel predikan
ten het ambt voor gezien hielden. Dat is niet alleen een gevolg van uitstoting, 
maar ook van aantrekking: door de oprichting van de hbs en de afschaffing van 
het dagbladzegel waren beroepsalternatieven voor het predikambt ontstaan. 
Waar een graad in de theologie vroeger vrijwel alleen goed was geweest voor 
een loopbaan in de kerk, bleek hij nu ook uitzicht te bieden op een baan in het 
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middelbaar onderwijs, de journalistiek, het boekenvak en dergelijke branches. 
De structuur van de 'uitgebreide beroepsgroep' werd daardoor nog com

plexer: naast het corps van dienstdoende predikanten ontstond een losse ver
zameling van theologen die bewust van het predikambt hadden afgezien. 
Naast vele tientallen predikanten lijken ook enkele honderden 'kandidaten tot 
de Heilige Diensf — vergevorderd op weg naar het ambt — deze weg te zijn 
ingeslagen. Dat ze werk vonden buiten de kerk was een compliment voor het 
intellectueel gehalte van theologen. Maar het afhaken van zo veel predikanten 
en proponenten is een teken van desintegratie van de predikantenstand; op 
hen die 'achterbleven' kan het een demoraliserend effect hebben gehad. Het 
succes van ex-predikanten buiten de kerk kwam het aanzien van de predikan
tenstand niet ten goede. Bovendien ondermijnde het de verdeling van 'sociale 
eer" binnen de beroepsgroep. Over die interne distributie gaat het in de rest van 
dit hoofdstuk: ik zal beschrijven hoe de rangorde in het hervormd predikan
tencorps er van oudsher uitzag, en hoe ze in de loop van de negentiende eeuw 
van karakter veranderde. 

Met dit onderzoek beoog ik niet om na de elite van hervormde predikanten, 
waarvan hiervoor vaak sprake was, nu eens het 'gewone domineesvolk' cen
traal te stellen. Het zal in dit hoofdstuk zelfs nog veel meer over vooraanstaande 
predikanten gaan. Ik stel mij ten doel, een reconstructie te geven van de ver
schillende topposities die het hervormd predikantencorps kende, en de wijze 
waarop deze zich — in hun onderlinge samenhang — in de loop van de ne
gentiende eeuw ontwikkelden. Concentratie op zo'n bovenlaag is hachelijk. 
Als gebrek van Groenhuis' studie over de sociale positie van zeventiende-
eeuwse predikanten wordt vaak genoemd dat hij zich beperkte tot stadspredi-
kanten. Aangezien deze hun positie vaak te danken hadden aan afkomst en 
connecties waren ze verre van representatief: ze vormden als het ware een 
'stand binnen de predikantenstand'. 

Wat de negentiende-eeuwse stadspredikanten betreft, weegt deze beden
king minder zwaar. Zoals Van Rooden heeft aangetoond, nam vanaf het laatste 
kwart van de achttiende eeuw de mobiliteit van hervormde predikanten sterk 
toe: in de loop van hun werkzame leven dienden ze meer gemeenten dan voor
heen. Daardoor groeiden de promotiekansen: ook wie bescheiden aanving, 
kon het uiteindelijk nog ver schoppen. De sociale ongelijkheid binnen het pre
dikantencorps veranderde zo van karaktet. De afstand tussen hoge en lage po
sities verdween weliswaar niet maar hij kon gemakkelijker in de loop van een 
domineesleven worden overbrugd. De diverse posities binnen het predikan
tencorps verschilden voortaan sterker van elkaar, maar ze hingen ook duidelij
ker met elkaar samen in een carrièrestructuur. Zoals gezegd zal ik vooral aan
dacht besteden aan de hoogste echelons, aan posities die 'het einde' waren. Ik 
zal laten zien hoe deze aanvankelijk in hoge mate met elkaar samenvielen, hoe 
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de groepen die deze topposities innamen verweven waren met elkaar en met 
andere maatschappelijke elites. Ik begin evenwel onder aan de ladder, daar 
waar ook vrijwel iedere hervormde predikant begon: op het platteland. 

CARRIERE IN DE KERK 

Stad en land 

Volgens de volkstelling van 1849 stond 27 % van alle Nederlandse predikanten 
in een stadje of stad. In vergelijking met predikanten in andere Europese lan
den is dat waarschijnlijk veel, maar niet in vergelijking met de spreiding van de 
protestantse bevolking — waarvan 37 % in steden woonde — en zeker niet in 
vergelijking met die van andere academici. 

De stad was de habitat van drie kwart of meer van de ambtenaren van de 
rechterlijke macht (74 %), de advocaten (84 %). de procureurs (88 %), de provin
cie-ambtenaren (84 %), de hoogleraren (79 %), de 'dagblad-schrijvers en letter
kundigen' (90 %) en de docenten der Latijnse scholen. Geneeskundigen, nota
rissen, onderwijzers, rijks- en gemeente-ambtenaren waren iets minder 
gebonden aan de stad: ongeveer de helft van hen werkte op het platteland.87 

Van de predikanten daarentegen stond dus drie kwart in een plattelandsge
meente. De meesten zouden het ook niet verder schoppen, zo maak ik op uit 
een analyse van necrologieën. Van de honderden hervormde bedienaren van de 
godsdienst die in de jaren 1850-1856 overleden (als dienstdoend predikant dan 
wel emeritus), had slechts iets meer dan een kwart uiteindelijk een gemeente 
met meer dan één predikantsplaats bereikt. Hetzelfde gold voor hen die stier
ven in de jaren 1883-1886. Zij die in de jaren 1895-1899 de geest gaven, hadden 
het—wellicht dankzij het grote aantal vacatures in de jaren zeventig en tach
tig — iets verder geschopt. Drie van de tien hadden uiteindelijk in een 'meer
mansgemeente' gestaan.88 

Wie predikant werd, koos in beginsel dus voor een leven op het land. Zo'n 
keuze was goed te rijmen met de romantische idealen van de vroege negen
tiende eeuw. De poëzie van die tijd roemde het gelukzalig bestaan in een 
dorpspastorie met bijbehorend 'kerkje tusschen lindeboomen'. Zo bezong een 
Leidse theologant rond 1830 het bedaarde leventje dat hem wachtte: 

Bij 't nederig gehucht bepaald, 

Waarheen mij 't lot zal leiden, 

Zie 'k rust en vree me in 't hart gedaald, 

Die op het land ons beiden. 

Daar kalm, bevrijd voorstormgeweld, 

Slijt ik mijn levensdagen, 
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En zal, waar 't lot me als herder stelt, 

Den staf, die mij een' scepter geldt, 

Tot nut der kudde dragen.89 

Een kwart eeuw later hadden zulke pastorale idylles nog niets van hun frisheid 
verloren. Onder de titel 'Mijn ideaal' droomde een Groningse theologiestu
dent van het pastoraat in een vredig, onbedorven oord: 

Waar ergens onder schaauw en lommer 

Van 't fier en krachtig eikenhout, 

Naast frissche beuk en groene linde 

De tortelduif haar nestje bouwt: 

Waar 's kabbelend beekjes lieflijk ruischen, 

zich mengt met 's avondwindjes suizen, 

Langs heuvelkling en groene dreef, — 

Mögt daar, in weeldrige landouwen, 

Mijn oog, Natuur! uw schoon aanschouwen, 

Mijn woonplaats zijn, zoo lang ik leef!90 

Maar nu theologanten in veel opzichten een voorbeeld namen aan studenten 
in andere faculteiten, nu ze zich meer dan ooit leden wisten van 'een geleerde 
stand', begon ook enige twijfel door te klinken over de toekomst die hun 
wachtte. Was de positie van een dorpspredikant wel zo begeerlijk? Had het 
plattelandsbestaan ook niet zo zijn schaduwzijden? Kwam een predikant, die 
als student gewend was geraakt aan het leven in een stad, in een dorp niet veel 
tekort? Een Amsterdamse student bedankte er feestelijk voor... 

[...] om op een afgelegen dorp tweemaal in de week voor de boeren een preek te houden, 

en slechts deze fazen in zijn leven gehad te hebben: Proponent geworden. — Beroepen 

te xxxxx. — Getrouwd. — Vul aan: met kinderen. — Emeritus. — Dood. Of liever maar 

eene enkele faze: Dood! de waereld afgestorven, dood voor ieder, behalve voor de ring

broeders, de schoolmeester en een handvol boeren — altijd dood — brrrr!91 

Naast, en in reactie op de traditionele 'pastorie-idylle', verschenen vanaf het 
midden van de negentiende eeuw allerlei verzen en verhalen over de beperkin
gen, beproevingen en teleurstellingen van het predikantschap op het platte
land (vergelijk hoofdstuk 4). Het 'Triomflied van een proponent, beroepen te 
X.', dat in de Leidse studentenalmanak van 1873 verscheen, was duidelijk iro
nisch bedoeld: 
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Geen gebrek aan conversatie; 

Geen gebrek ook aan vertier, 

Overal heerscht variatie; 

Men verveelt er zich geen zier. 

Want, al zijn hier geen concerten, 

Waar het menschdom over praat, 

Wel, dan spreekt men over erwten, 

Tarwe, boonen, boekweitzaad, 

Over tongblaar en zoo meer, 

Over kippen, die niet leggen, 

En den toestand van het weer.92 

'Hoe langer de predikant op een dorp staat, hoe meer hij als het ware de wereld 
afsterft/ schreef een navolger van Klikspaan.93 Bij gebrek aan intellectuele sti
mulans zou hij het gevaar lopen, te 'verboeren'.94 Zijn kleding zou stilaan iets 
'eigendommelijks' krijgen; na een aantal jaren dorpsleven zou hij van verre te 
herkennen zijn aan 'zijn' witten das, zijn'zwarten rok, vijf modes ten achteren, 
zijne wijde broek en lage schoenen, en groen-fluweelen reiszak'.95 Na een paar 
jaar dorpsleven werd het daarom tijd om uit te zien naar een volgende, grotere 
gemeente. Niettegenstaande zijn liefde voor 'Mastland' was Van Koetsveld op
getogen toen daar na vier jaar eindelijk eens 'hoorders' uit een stadsgemeente 
verschenen en hij enige tijd later een officiële beroepsbrief ontving. Hoewel hij 
zich ervan bewust was dat verandering van standplaats niet altijd verbetering 
was, had hij er van meet af aan naar uit gezien 'om toch ook eens beroepen te 
worden'. Dat verlangen naarsociale stijgingzouden alle dorpspredikanten wel 
kennen, meende hij, met hoeveel klem menigeen ook verzekerde dat hij tevre
den was met zijn nederige stand. Een jonge predikant was volgens Van Koets
veld net als een huwbaar meisje, 'dat te hartelijker naar eene declaratie verlangt, 
hoe meer zij betuigt, dat zij de gulden vrijheid boven alles lief heeft'.96 Predi
kanten waren niet minder eerzuchtig dan gewone stervelingen; het verschil 
was alleen dat ze slechts indirect aan hun loopbaan konden werken. Sollicite
ren naar een volgende predikantsplaats was immers verboden. Dat verbod 
klemde temeer daar de tijd om carrière in de kerk te maken beperkt was: 

Even als een meisje hare leeftijd heeft, zoo ook wij. Als wij volgens de wet twee jaren op 

onze eerste plaats hebben doorgebragt, begint die tijd; als wij daarop het elfde of op 

eene volgende plaats het zestiende jaar van onze dienst zijn ingetreden, is die tijd zoo 

zachtjes aan afgeloopen.57 

Wie niet wilde 'overschieten', moest dus zien dat hij binnen enkele jaren weg
kwam uit zijn aanvangsgemeente. De lofzangen van predikanten op hun eer-
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ste liefde hadden daarom iets onwaarachtigs; het eind van het verhaal was im
mers meestal dat de jonge dominee haar verruilde voor een ander. Potgieter be
schreef in een van zijn gedichten hoe een jonge predikant al bij intrede in zijn 
allereerste gemeente vastbesloten was om daar niet zijn hele leven te blijven. 
'Voorwaar, het jok is zacht, vernoegd op 't land te leven/ schreef hij — maar 
wee degene die niet verder kwam! Vooral voor vrouw en kinderen van de do
minee zou het daar op den duur niet uit te houden zijn: 

Neen, zij der dierb're maagd, uit weidschen kring gekoren, 

Een blijder deel bestemd dan zulk een ballingschap: 

Zij in beschaving 't kroost een hooger stand beschoren 

Dan die der boersche buurt, dan de allerlaagste trap; — 

Een stad, een kleenestad, die honderd and're pligten 

Dan de eenvoud van het veld hem op de schouders legt, 

Maar in haar' ruimer' kring ook hooger nut doet stichten, 

Maar vriendschap, noch verkeer zijn lieve gade ontzegt! 

Een stad, een grootestad, waar geen der geestesgaven 

In bloesemknop verdort, waar ied're rijpt tot vrucht; 

Waar zijner kind'ren dorst naar kennis zich moog" laven, 

en elk zijn werkkring kiez' naar ingeschapen zucht! 

Een stad, de hofstad of de hoofdstad, die veelzijdig 

Voor 't hoofd, gelijk voor 't hart, hem haar verschijnsels geev", 

Verschijns'len vaak, eilaas! met 's menschen roeping strijdig, 

Maar in wier duizendtal toch eens de Christus leev^98 

Onvrede met het leven in een dorpspastorie werd vaak toegeschreven aan de 
gade van de predikant; vooral haar zou het plattelandsbestaan zwaar vallen. In 
een van zijn gedichten laat de Amsterdamse volksdichter WJ. van Zeggelen 
zo'n predikantsvrouw aan het woord. Waar ze zich aanvankelijk had verheugd 
op de eenvoud van het boerenbestaan, beklaagt ze zich nu over gebrek aan be
schaving. Tijdens visites, zo schrijft ze haar boezemvriendin, wordt tot verve
lens toe koek met brandewijn geserveerd, en roken de mannen de ene Goudse 
pijp na de andere. Als de diakenen op bezoek komen in de pastorie, staan ze 
eerst bij de sloot de modder van hun schoenen te spoelen. Hun vrouwen ko
men mee, maar trekken zich een voor een terug in de keuken, waar ze wél 
vrijuit durven te praten. In stilte hoopt de domineesvrouw dat haar man snel 
een beroep naar een grotere gemeente zal krijgen: 

'k Wil het voor mijn man niet weten 

Hij is in zijn stand tevree, 

Maar, bij ruil of vacature — 
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Zeker, 'k sprak een woordje mee 

'k Zou mijn hart hem openleggen 

Als een keuze tot ons kwam; 

En ik ruilde blij mijn dorpje 

Voor... bijvoorbeeld Amsterdam!" 

Zouden predikantsvrouwen werkelijk eerzuchtiger zijn geweest dan hun eer
waarde echtgenoten? Aannemelijker is dat aan 'de dominese' ambities werden 
toegeschreven die men eigenlijk bij de dominee zelf bespeurde. De huisgeno
ten van de predikant — zo heb ik in de Inleiding betoogd — draaien vaak op 
voor eigenschappen en gedragingen die de buitenwacht niet van hem accep
teert. Slechts een enkeling durfde predikanten zelf van carrièredrang te be
tichten. In zijn boek De stadspredikant, een reactie op Van Koetsvelds schetsen, 
hekelde 'de burgemeester van Mastland' de ontrouw van predikanten die erop 
uit waren om hun dorpje voor een stad verruilen: 

Allerlei voorwendselen worden aangegrepen, om die neiging tot promotie te bemante-

len, want men ontveinst zich dezelve, als ijdel; — het is de wettigheid der beroeping, of 

ook wel derzelver Goddelijkheid, waaraan men geen gehoor mag weigeren; maar men 

moest eens weten, wat er van die wettigheid en Goddelijkheid zij, in vele gevallen, hoe 

het drijven en kuipen van enkele raddraaijers aldus genaamd wordt!100 

Volgens de schrijver behoorde overgang van dorps- naar stadsgemeente tot de 
'wisselingen van het menschelijk leven, die dikwerf veel beloven, maar weinig 
geven'. In een dorp zou de dominee namelijk geacht worden als herder en le
raar, terwijl hij in de stad beschouwd werd als een van de vele redenaars. Dat 
gebrek aan ontzag zouden stadspredikanten grotendeels aan zichzelf te wijten 
hebben: ze gedroegen zich niet als dragers van een kerkelijk ambt maar als le
den van de bourgeoisie. Alleen al hun kleding gaf daar blijk van. De titelplaat 
van dit boekj e toonde een dorps- en een stadspredikant: de een herkenbaar aan 
de traditionele kniebroek, gespschoenen en steek, de ander daarentegen met 
laarzen, manteljas en hoge hoed, alsof hij een 'koopman' was.101 Of het verschil 
tussen stad en land altijd zo zichtbaar was, valt te betwijfelen. Zeker is echter 
dat stadspredikanten een duidelijk herkenbare positie innamen in de beroeps
groep; ze vormden altijd al de elite van het hervormd predikantencorps. 

De wegnaar de stad 

In sommige gewesten was de afstand tussen deze elite en de massa van dorps
predikanten veel groter dan in andere. Rond 1815 was in Drenthe slechts een op 
de zeven, in Friesland een op de tien en in Groningen zelfs niet meer dan een 
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'Hé, Collega, zijt gij het!' Ontmoeting van een dorpspredikant, in traditioneel kostuum, en een stads

predikanten burger". Titelplaat van De Stadspredikant door De Burgemeester van Mastland (1845). Foto: 

UB Groningen. 

op de elf predikantsplaatsen gevestigd bij een 'meermansgemeente'. In Zuid-
Holland daarentegen gold dit voor drie, in Noord-Holland voor vier, en in 
Overijssel zelfs voor ruim vier van de tien predikantsplaatsen. Deze verschillen 
hangen uiteraard samen met de uiteenlopende mate waarin de bevolking van 
deze gewesten woonachtig was in steden. In Overijssel was de algemene urba
nisatiegraad weliswaar niet hoog (zoals in Noord- en Zuid-Holland), maar wel 
die van de hervormden. 

Dat Overijssel zo veel meermansgemeenten telde, wil overigens niet zeggen 
dat dorpspredikanten hier meer kans maakten om de top te bereiken. Echtgro-
te gemeenten waren hier namelijk nogal dun gezaaid. Alleen Deventer, Kam
pen en Zwolle telden vijf of meer predikantsplaatsen. Deze gemeenten berie
pen bovendien slechts bij hoge uitzondering een predikant uit een stadje, laat 
staan een dorp, in het eigen gewest; ze importeerden hun herders en leraars lie-
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ver uit het Westen. Ook in Utrecht waren de carrièrekansen binnen het gewest 
beperkt: in de achttiende eeuw werd maar in een van de acht vacatures een pre
dikant uit het Sticht benoemd.102 In de negentiende eeuw gebeurde dat nog 
minder vaak, in slechts een van de zestien gevallen. Voor een getalenteerde, 
ambitieuze dorpsdominee werd een provincie als Utrecht, Friesland, Gronin
gen, Overijssel, Drenthe of Noord-Brabant dus al snel te klein. Wie ambities 
had, moest maken dat hij wegkwam. 

In de negentiende eeuw rekruteerden de meeste grote en middelgrote ge
meenten (met meer dan drie predikantsplaatsen) hun predikanten voor een 
kleiner deel uit het eigen gewest. Sommige steden deden dat zelfs in veel min
dere mate. Alkmaar, Hoorn en Enkhuizen hadden in de eerste helft van de 
achttiende eeuw ongeveer de helft van hun predikanten betrokken uit ge
meenten die ressorteerden onder de synode van Noord-Holland. Maar in de 
negentiende eeuw zochten ze daar slechts een fractie van hun leraars.103 In 
Leeuwarden en Groningen had deze ontwikkeling al in de achttiende eeuw in
gezet. Tot het midden van die eeuw was nog de helft van hun predikanten af
komstig geweest uit stadjes en dorpen in het gewest. In de tweede helft van de 
achttiende, en de eerste helft van de negentiende eeuw gold dit slechts voor 
drie van de tien. In de tweede helft van de negentiende eeuw kwam zelfs min
der dan een op de tien Leeuwarder of Groninger predikanten uit Friesland en 
het Ommeland. Ronduit spectaculair was de daling van het aantal 'Friese' pre
dikanten in Harlingen: van twee derde of meer in de achttiende eeuw tot 
slechts een tiende in de eeuw daarop (zie tabel 7.3). 

De meeste (middelgrote) gemeenten oriënteerden zich in de negentiende 
eeuw kennelijk op een wijdere kring van 'kandidaten' (predikanten incluis) 
dan zij — of anderen bij wie het beroepingsrecht had berust—vroeger hadden 
gewild of gekund. Er ontstond een 'nationale arbeidsmarkt' van predikanten; 
steeds vaker voerde de loopbaan van een herder en leraar over provinciegren
zen.104 Middelgrote gemeenten als Leeuwarden en Groningen, Alkmaar, 
Hoorn en Enkhuizen, Middelburg, Nijmegen en Zutphen verloren hun vroe
gere functie. Een kansel in steden als deze bleef weliswaar een toppositie in het 
gewestelijk predikantencorps maar niet een waartoe men vanuit dit gewest op
klom. De elite van het gewestelijk predikantencorps kwam niet langer recht
streeks voort uit het achterland. 

Onder de 24 grootste hervormde gemeenten van Nederland waren er echter 
ook een paar die in de negentiende eeuw juist meer predikanten uit de provin
cie benoemden dan voorheen. Alle vier — Dordrecht, Delft, Haarlem en Am
sterdam — waren gelegen in Noord of Zuid-Holland.los Wanneer men deze 
provincies als één gewest rekent, valt Dordrecht af: in de negentiende eeuw 
werden daar juist iets minder predikanten uit Holland benoemd. Maar wat 
dan opvalt, is dat alle twaalf (middel)grote steden in Holland een sterke voor-
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keur behielden voor predikanten van eigen bodem. Ook in de negentiende 
eeuw werden namelijk nog vier à zes van de tien vacatures vervuld door een 
predikant uit Noord- of Zuid-Holland. Waren deze gemeenten 'provinciaalser' 
dan andere? Aannemelijker is dat hun voorkeur — evenals die van Deventer, 
Kampen en Zwolle — uitging naar predikanten in een stad van formaat. En 
zulke steden waren in Holland nu eenmaal dichter gezaaid.106 

Steden in rangen 
Stadspredikanten onderscheidden zich niet alleen van dorpsleraars maar ook 
van elkaar: de ene 'meermansgemeente' was de andere niet. Dit statusverschil 
komt duidelijk tot uitdrukking in het beroepsverkeer van predikanten, hun ver
plaatsingen van de ene naar de andere gemeente. Hoewel de dienaren des 
Woords geacht werden alleen op geestelijke belangen uit te zijn, bewogen ze 
zich vrijwel altijd van 'laag* naar 'hoog5. Slechts een enkeling aanvaardde — 
soms uit idealisme, meestal wegens ziekte, zwakte of ouderdom — een beroep 
naar een kleinere gemeente, met minder aanzien en een lager traktement. Wie 
de topposities in het predikantencorps zoekt, moet dus vaststellen welke ge
meenten als 'eindstation' voor een pastorale loopbaan dienden. Er is een heel 
eenvoudige manier om deze op het spoor te komen: op basis van de predikan-
tenlijst van iedere gemeente valt te berekenen hoeveel predikanten daar in een 
bepaalde periode kwamen en hoevelen (van hen) na verloop van tijd gehoor ga
ven aan een beroep naar elders. Het verhoudingscij fer van komende en gaande 
'leraars' geeft aan in welke mate de gemeente in kwestie 'het einde' was. 

In de achttiende-eeuwse Republiek waren er tien hervormde gemeenten 
(met drie of meer predikantsplaatsen) die minder dan een derde van hun pre
dikanten zagen vertrekken. Amsterdam en 's-Gravenhage waren topposities 
bij uitstek: slechts vier respectievelijk vijf van de honderd predikanten ver
trokken naar elders. Leiden kwam (met een ratio van 0,12) op de tweede plaats, 
gevolgd door Rotterdam (0,17). In Utrecht, Enkhuizen en Haarlem bleef onge
veer een op de vijf predikanten; in Middelburg, 's-Hertogenbosch en Gouda 
iets meer dan een derde. Ook in de negentiende eeuw stonden Amsterdam (0,07) 
en Den Haag (0,10) aan de top. Daarna volgde opnieuw Leiden, zij het op grote
re afstand dan voorheen (0,21). Het verschil tussen de 'top' en de 'subtop' was 
kennelijk gegroeid. Nog een paar treden lager kwamen Utrecht en Groningen, 
die iets minder dan een derde van hun 'leraars' zagen vertrekken. In alle ande
re steden was het verloop groter, vaak veel groter. In plaats van tien waren er nu 
slechts vijf gemeenten die voor twee derden of meer van hun 'leraars' het eind
punt vormden van de pastorale loopbaan: de hoofdstad, de hofstad en de drie 
universiteitssteden. 

Deze versmalling van de top is een effect van toegenomen mobiliteit. Door 
de intensivering van het 'beroepsverkeer' tekende zich, scherper dan voor-
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Vooral in de vroege negentiende eeuw gold de hervormde gemeente Amsterdam als het summum. Ook 

letterlijk stonden de hoofdstedelijke predikanten aan top: de kansel van de Nieuwe Kerk was (en is) de 

hoogste van het land. Fotoate l ie r S. Herz 1898, G A Amsterdam. 



heen, een rangorde van gemeenten af— een carrièrestructuur voor hervorm
de predikanten. Steden die voorheen een respectabel 'eindstation' waren ge
weest (Rotterdam en Haarlem, bijvoorbeeld) dienden nu als 'tussenstop'. Hoe 
deze rangorde van gemeenten er uitzag, blijkt niet zonder meer uit de ver-
houdingscijfers van komende en gaande 'leraars'. In sommige gemeenten was 
het verloop namelijk zo hoog doordat ze als kweekvijver dienden voor de gro
te steden. In de achttiende eeuw gaven Amsterdam en Den Haag blijk van een 
uitgesproken voorkeur voor dominees uit Dordrecht, Delft en Deventer.107 

Deze gemeenten kenden daardoor een groot verloop, wat evenwel als een 
gunstig teken moet worden beschouwd: ze fungeerden als 'opstapje' naar de 
top. 

Voor een nauwkeurige reconstructie van de rangorde der gemeenten moet 
men dus niet alleen letten op het aantal predikanten dat uit een gegeven stad 
vertrok maar ook waarheen ze gingen. Dat valt buiten de doelstelling van dit 
hoofdstuk. Om toch een indruk te geven van de rangorde van gemeenten vol
sta ik met een kleine kunstgreep: uitgaande van de vooronderstelling dat Am
sterdam en 's-Gravenhage de top vormden, trek ik predikanten die daarheen 
vertrokken van de uitstroom af. Hetzelfde doe ik met predikanten die be
noemd werden tot hoogleraar (over wie straks meer). Uit de aldus bijgestelde 
verhoudingscijfers van komende en gaande 'leraars' volgt de onderstaande 
top-vijf van hervormde gemeenten in de negentiende eeuw: 

i Amsterdam,'s-Gravenhage (—) 

il Leiden (0,05) 

ui Rotterdam (0,11) Utrecht (o,u) 

rv Dordrecht (0,15) Haarlem (0,16) 

v Arnhem (0,18) Groningen (0,18) Delft(0,19) Middelburg(0,20) 

Tussen haakjes staat het verhoudingscijfer tussen het aantal predikanten dat hier be

vestigd werd en het aantal van hen dat uiteindelijk vertrok naar elders, tenzij naar een 

der universiteiten, naar Amsterdam of 's-Gravenhage. 

Wat maakte hervormde gemeenten meer of minder aantrekkelijk? Op het eer
ste gezicht lijkt hun score in deze rangorde samen te hangen met hun omvang: 
in de grootste gemeenten was het verloop het laagst. Van een rechtlijnig ver
band was echter geen sprake. Den Haag bijvoorbeeld telde — vooral aan het 
eind van de negentiende eeuw — aanmerkelijk minder Nederlands-hervorm
de predikantsplaatsen (of zielen) dan Rotterdam, terwijl Groningen er veel 
meer had dan Arnhem. 

Ook het niveau van de predikantsbezoldiging ter plaatse was een sterke, 
maar lang geen onfeilbare voorspeller. Het rijkstraktement van hervormde 

294 



predikanten was inderdaad het hoogst in Amsterdam en 's-Gravenhage (res
pectievelijk ƒ 2235,- en ƒ 2080,- per jaar) maar in Rotterdam was het aanmer
kelijk hoger dan in Leiden (respectievelijk ƒ 1800,- en ƒ 1650,-), terwijl Utrecht 
en Delft (respectievelijk ƒ 1600,- en ƒ 1650,-) heel wat meer opleverden dan 
Arnhem (ƒ 1300,-) en vooral Groningen (ƒ 1300,-). De predikanten in deze laat
ste gemeente kregen jaarlijks slechts ƒ 277,- uit 's rijks schatkist. Nu was dit 
rijkstraktement echter niet hun enige bron van inkomsten: de hervormde 
predikanten in Stad — en veel andere gemeenten — genoten tevens een 
'plaatselijk traktement'. In 1881 bedroeg dit meer dan ƒ 1700,-.108 De totale 
jaarwedde van Groningse predikanten kwam dus neer op zo'n ƒ 2000,-, even
veel als die van hun standsgenoten in Utrecht (en Middelburg). In Leiden, de 
derde academiestad, was het 'jaarinkomen' van hervormde predikanten een 
paar honderd gulden lager (ƒ 1750,-). Dat deze gemeente zo'n laag verloop 
kende, was kennelijk aan iets anders te danken dan de hoogte van het trakte
ment. Ook Dordrechtse en Haarlemse predikanten verdienden een paar hon
derd gulden minder dan hun Groningse ambtsbroeders (wellicht omdat ze 
'vrij wonen' hadden, in een pastorie). Het totale inkomen van hervormde pre
dikanten in Rotterdam en Arnhem daarentegen lag een stuk hoger (ƒ 2300,-). 
Amsterdamse en Haagse predikanten verdienden uiteraard nog aanzienlijk 
meer: eerstgenoemden toucheerden ƒ 2735,-, laatstgenoemden zelfs ƒ 2780,-. 
De oudste hervormde predikant van de residentie kreeg nog tweehonderd 
gulden extra. 

Toch was het noch in de hoofdstad, noch in de hofstad dat hervormde predi
kanten het meest verdienden. De hoogste jaarwedden (rijks- plus plaatselijk 
traktement) werden, althans rond 1880, niet betaald in de steden maar in enke
le plattelandsgemeenten, die alleen aan dat klinkende feit een zekere faam te 
danken hadden. Dankzij de uitgebreide bezittingen die ze in de loop der jaren 
hadden opgebouwd waren de kerkvoogdijen van deze hervormde gemeenten 
— meestal gelegen in Gelderland, Groningen en Friesland — bijzonder goed 
bij kas. Zo telde de Gelderse hervormde gemeente Ooy & Persingen slechts vijf
tig zielen; veel te weinig om in aanmerking te komen voor een rijksbijdrage 
aan het levensonderhoud van een eigen predikant. Maar uit eigen middelen 
kon de plaatselijke kerkvoogdij een traktement bieden van niet minder dan 
drieduizend gulden per jaar. De Friese gemeente Waaxens & Brandgum bood 
zelfs vierduizend gulden. Ook in Oostwold (in het Oldambt) was dat het geval; 
de hervormde predikant van dit onooglijke dorpje in het Groningse Omme
land verdiende in totaal ruim twee keer zoveel als de predikanten in de stad 
Groningen.109 Ook in Godlinze, Zuidhorn, Leermens, Garmerwolde, Zeerijp, 
Nieuw Beerta, Losdorp, Ham & Franssum, Westerembden, Baflo & Raskwert, 
Tjamsweer, Spijk en Noorddijk bedroeg de jaarwedde van de hervormde pre
dikant tweeduizend gulden of meer. Het allerhoogste predikantstraktement 
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van hervormd Nederland werd betaald in een Friese dorpsgemeente, Oostem 
& Abbega. Hoewel deze nog geen zevenhonderd hervormde zielen telde, kon 
ze een totale jaarwedde bieden van ƒ 5161,-. Dat is bijna twee keer zoveel als in 
Amsterdam, drie keer zoveel als in Vlissingen of Gouda en zelfs meer dan zes 
keer zoveel als in menig dorp betaald werd.110 

Het is de vraag of gemeenten als deze ook in de vroege negentiende eeuw al 
zo'n exorbitanthoog traktement boden. Misschien was het alleen in dezejaren 
dat ze daar (dankzij een agrarische hoogconjunctuur) toe in staat en (gezien 
het hoge aantal vacatures) toe bereid waren. Het effect van hun bod was in ieder 
geval dat de traditionele rangorde van predikantsplaatsen op onverwachte 
wijze werd doorkruist: de meest prestigieuze predikantsplaatsen waren niet 
de meest profijtelijke. Niet alleen wat de sociale positie van de predikanten
stand, maar ook wat de posities binnen die stand betreft, was dus sprake van 
'status-discrepantie'. In 1877 bracht de kerkenraad van Oostem & Abbega een 
beroep uit op een van de Amsterdamse predikanten, Abraham Kuyper.111 De 
overlevering wil dat deze drie eisen stelde: 's zondags één keer preken, een ver
dieping op de pastorie en telefoonaansluiting. Uiteindelijk nam hij het beroep 
echter niet aan. Evenals veel andere predikanten zag hij zijn carrière liever be
kroond met een minder goed betaalde, maar wel zo prestigieuze positie: een 
leerstoel in de theologie. 

Herders en hoogleraren 

Van de meer dan negentig godgeleerden die van 1750 tot 1900 een leerstoel in 
een der openbare theologische faculteiten kregen, waren er slechts twee (E. A. 
Borger en A. Kuenen) geen predikant geweest. De benoeming tot hoogleraar 
gold onder predikanten niet als overgang tot een andere staat des levens maar 
als bekroning van een kerkelijke loopbaan: wie professor theologiae werd, trad 
toe tot een bovenlaag van het predikantencorps. Een regionale bovenlaag, al
thans: meer dan de helft van de tussen 1750 en 1815 benoemde hoogleraren was 
tot dan toe predikant geweest in het gewest waar de academie toe behoorde.112 

Een kwart van de hoogleraren kwam zelfs uit de stad in kwestie. Kennelijk 
hadden ze, met indrukwekkende preken, de aandacht van de curatoren der 
academie op zich gevestigd. Na hun inauguratie bleven ze de facto, zo niet de 
jure, deel uitmaken van het plaatselijk ministerium — al was het maar vanwe
ge hun periodieke optreden als academieprediker. De positie van gewone pre
dikanten in academiesteden was daardoor ietwat ongemakkelijk, 'geplaatst 
tusschen hoogleeraaren die met stijven hoogmoed op u nederzien en vrolijke 
levenslustige en levensmoedige jongelui beneden wier ideaal ieder stadspredi
kant verre blijft'.113 

Na de reorganisatie van het hoger onderwijs in 1815 verminderde de bevoor
rechting van predikanten uit het eigen gewest. Van de leraars die tot en met 
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1876 tot hoogleraar benoemd werden, was slechts een derde predikant 'van ei
gen bodem'."4 Deze verbreding van de rekrutering correspondeerde niet al
leen met die van de meeste steden; ze was ook geheel in de geest van het Orga
niek Besluit, dat van de gewestelijke academies immers njfouniversiteiten 
wilde maken. Voortaan vormden de hoogleraren in de theologie niet alleen een 
plaatselijke of gewestelijke, maar een landelijke bovenlaag (zie tabel 7.0). 

In de achttiende eeuw waren de hoogleraren grotendeels afkomstig geweest 
uit 'middelgrote' steden: de academiestad zelf of een provinciestad in de 
buurt. Het aantal hoogleraren dat in eengrote stad gestaan had, was veel klei
ner. Nu stonden er tegenover honderden dorpen en tientallen middelgrote ste
den natuurlijk slechts drie grote steden, maar te zamen telden deze vele tien
tallen predikanten. Gezien hun hoge status zou je bovendien verwachten dat 
deze 'leraars' bij uitstek aanvaardbaar waren voor de theologische faculteit. 
Omgekeerd gold dat in ieder geval wel: voor grotestadspredikanten was een 
professoraat vrijwel het enige fatsoenlijke beroepsalternatief. Van de vier pre
dikanten die in de jaren 1750-1815 uit Amsterdam vertrokken, werden er drie 
hoogleraar, allen in Leiden.115 

Elders, aan andere universiteiten, werden geen Amsterdamse predikanten 
tot hoogleraar benoemd. Dat is misschien een gevolg van de rivaliteit tussen 
stedelijke en gewestelijke elites: het is niet onmogelijk dat de curatoren van de 
Friese, Groningse en Utrechtse academie opzettelijk de top van het Hollandse 
predikantencorps passeerden. Maar minstens zo aannemelijk is dat grote
stadspredikanten geen hoogleraar werden omdat ze een leerstoel — tenzij in 
Leiden — beneden hun stand vonden. De titel professor theologiae was namelijk 
nogal aan inflatie onderhevig. Zoals in hoofdstuk 6 al ter sprake is gekomen, 
was er in steden als 's-Hertogenbosch, Nijmegen en Dordrecht, een reeks pre
dikanten die zo heette. Deze 'stadsprofessoren' waren gewoonlijk wel formeel 
verbonden aan het plaatselijk Athenaeum Illustre maar gaven geen hoger onder
wijs. Ze genoten 'een iets hogere titel en een iets hoger traktement', hun toege
kend als blijk van waardering door het plaatselijk stadsbestuur.116 Ook aan een 
verdienstelijk rector van de Latijnse school werd soms, om hem aan de stad te 
binden, de titel 'professor' verleend. In Haarlem gebeurde dit nog in 1819; de 
inspecteur van onderwijs die daar protest tegen aantekende, kreeg van de mi
nister te horen dat 'die titel toch slechts individueel en plaatselijk was'.117 

Waar voor 1815 twee derde van de hoogleraren predikant was geweest in een 
'middelgrote' stad, gold dat nadien slechts voor een op de zes. Middelgrote ste
den zonder eigen academie verdwenen zelfs geheel uit beeld: gedurende de 
zestig jaar waarin het Organiek Besluit van kracht was (1815-1876) werd geen 
enkele predikant uit zo'n 'provinciestad' tot hoogleraar benoemd. Een beroep 
naar steden als Arnhem, Haarlem of Leeuwarden fungeerde dus niet langer als 
opstapje tot een leerstoel. Daar stond tegenover dat voortaan veel meer grote-
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stadspredikanten professor werden: ruim een derde van de hoogleraren kwam 
uit Amsterdam, Rotterdam of Den Haag. Nu Nederland een eenheidsstaat 
moest zijn, met rijksuniversiteiten die uitdrukkelijk waren losgemaakt van de 
gewesten, waren predikanten uit de grote Hollandse steden blijkbaar ook aan
vaardbaar voor de universiteiten van Groningen en Utrecht. Bovendien waren 
ze zelf waarschij nlijk eerder bereid om een leerstoel buiten Holland (Leiden) te 
aanvaarden. Zelfs voor een grotestadspredikant was dat voortaan een hele pro
motie. Ook in dit opzicht blijkt dat het hervormde predikantencorps in de ne
gentiende eeuw veel meer dan tevoren een nationale eenheid vormde, waarin 
een eenduidige hiërarchie van posities, een carrièrestructuur van kracht was. 
Waar het theologisch professoraat ten tijde van de Republiek nauwelijks on
derscheiden was van het stadspredikantschap, stonden de hoogleraren in de 
theologie nu onbetwist op de eerste plaats, minstens één trede boven de grote
stadspredikanten. 

Naast dezen werden vanaf 1815 echter ook veel predikanten tot hoogleraar 
benoemd die tot dan toe juist in een heel kleine gemeente hadden gestaan: het 
aandeel van voormalige dorpsleraars steeg van een kwart tot de helft. De be
noeming tot hoogleraar kwam voor hen niet als een bekroning van een pasto
rale loopbaan: terwijl voormalige grotestadspredikanten gemiddeld achttien 
ambtsjaren achter de rug hadden, konden ze slechts op acht jaar ervaring bo
gen (zie tabel 7.6). De eerste hoogleraren die na het Organiek Besluit benoemd 
werden, in de jaren twintig, waren gemiddeld zelfs maar zes jaar predikant ge
weest. Ten dele hadden deze jonge theologen hun benoeming te danken aan 
hun 'familiekapitaal': Herman Royaards en Th. A. Clarisse waren de zoon, N. C. 
Kist en J.F. van Oordt de neef van een hoogleraar in de theologie; Petrus Hof
stede de Groot had een beroemde Rotterdamse predikant als oom en dat B.R. 
baron De Geer van meer dan modale komaf was, behoeft geen betoog. Boven
dien beschikten deze jonge dorpsdominees echter over buitengewoon 'scho
lair kapitaal': op Bouman na waren allen doctor in de godgeleerdheid.118 Waar 
deze titel vroeger haast synoniem was geweest met die van professor theologiae 
werd ze nu een voorwaarde voor de benoeming in de faculteit der godgeleerd
heid. 

Vanaf 1815 fungeerde een leerstoel in de theologische faculteit niet alleen als 
toppositie op plaatselijk of gewestelijk, maar op landelijk niveau: het her
vormd predikantencorps werd voorzien van een nationale bovenkamer. De 
hoogleraren in de theologie onderscheidden zich voortaan duidelijk van stads
predikanten. Dat kwam onder andere doordat hun rol in de predikantsoplei
ding was versterkt: vanaf 1815 onderwezen zij de hervormde aspirant-predi
kanten niet alleen, maar namen hun ook het kandidaatsexamen af. Het 
onderwijs zelf veranderde trouwens eveneens. Voor 1815 hadden theologische 
colleges veel weg gehad van godsdienstonderwijs voor zeer gevorderden: iede-
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re hoogleraar legde zich toe op het uiteenzetten van zijn eigen dogmatisch sys-
tema. Doordat vanaf 1815 iedere hoogleraar een duidelijk omschreven leerop
dracht in bepaalde theologische vakken kreeg, groeide het verschil tussen col
lege en catechisatie (vergelijk hoofdstuk 3). De vakkenverdeling verminderde 
ook de onderlinge concurrentie om de gunst der studenten en bevorderde al
dus samenwerking en 'standssolidariteit'. 

Geheel egalitair ingericht was deze academische bovenlaag echter niet: de 
ene leerstoel was nog een graadje hoger dan de andere. Daarop duiden vooral 
hoogleraren die de ene academie verruilden voor de andere. Van de hooglera
ren die in de periode 1750-1815 in Leiden waren benoemd, had een op de drie al 
elders gedoceerd; in de periode 1815-1876 gold dat zelfs voor twee van de vijf. In 
andere faculteiten was dat niet anders: 40 % van alle vroeg negentiende-eeuw-
se Leidse hoogleraren was elders professor geweest.119 Dat zovelen bereid wa
ren om hun academie voor Leiden te verruilen, was niet verwonderlijk: de 
Leidse universiteit was niet alleen de oudste en meest gerenommeerde, maar 
bood ook een aanzienlijk hoger traktement dan Utrecht en Groningen, laat 
staan Franeker, Harderwijk of Deventer.120 

Na de invoering van de Wet op het Hoger Onderwijs (1876) handhaafde de 
Leidse theologische faculteit haar positie aan de top: van de acht hoogleraren 
die in het laatste kwart van de negentiende eeuw in Leiden werden benoemd, 
waren er niet minder dan vijf al professor. De meesten waren geen hoogleraar 
geweest aan een andere universiteit,121 maar 'kerkelijk' hoogleraar, een creatie 
van de Wet van 1876 (zie hoofdstuk 8). Van het streven om de 'hoogleraren van
wege de hervormde kerk' tot de standsgenoten van de 'staatshoogleraren' te 
maken, kwam weinig terecht. Zeer velen verruilden na enige tij d — soms al na 
eenjaar — hun kerkelijke leerstoel voor een professoraat, terwijl van het om
gekeerde niet één geval bekend is. Naast of zelfs in plaats van het traditionele 
standsverschil tussen universiteiten gold er voortaan dus een statusverschil 
binnen de faculteiten, tussen leerstoelen van de kerk en van de staat. 

In de eerste helft van de negentiende eeuw vormden de hoogleraren in de 
theologie, meer dan ooit tevoren of daarna, de elite van het (hervormd) predi
kantencorps. Deze term is op zijn plaats gezien de sociale herkomst der hoog
geleerden. Tussen het eind van de achttiende en het midden van de negentien
de eeuw verdubbelde het aandeel van 'patriciërs', van een kwart tot de helft (zie 
tabel 3.a). Dit duidt erop dat het professoraat in de theologie in waarde was ge
stegen — een proces dat van groot belang is voor het begrijpen van de ontwik
keling van de (hervormde) kerk en haar predikantencorps in deze periode. In 
het laatste kwart van de negentiende eeuw daalde het aandeel van T>ekende ge
slachten' weer, sneller nog dan het gestegen was. Dit kan men opvatten als blijk 
van 'democratisering' van het hoogleraarsambt maar ook als teken van de ver
minderde belangstelling der hoogste sociale klassen voor kerk en theologie. 
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Hoogeerwaarde heren 

Temidden van zijn ambtsgenoten in andere faculteiten nam de professor theolo-
giae een uitzonderingspositie in: volgens etiquetteboeken moest hij niet aan
geschreven worden als 'Weledele, Hooggeleerde heer' maar als 'Hoogeerwaarde, 
Hooggeleerde heer".122 Deze betiteling had hij niet te danken aan zijn vroegere 
ambt of aan zijn incidentele optreden als academieprediker, maar aan zijn lid
maatschap van het hoogste hervormde kerkbestuur. Tot 1876 vaardigde iedere 
theologische faculteit jaarlijks een van zijn leden als 'pre-adviseur' af naar de 
Algemeene Synode. Met het instellen van dit college, in 1816, had koning Wil
lem niet alleen de bestuursstructuur van de hervormde kerk veranderd, maar 
ook de sociale structuur van het hervormd predikantencorps. Lidmaatschap 
van de synode fungeerde als een nieuwe toppositie in de beroepsgroep; een 
nieuwe, landelijke bovenlaag van vooraanstaande theologen kreeg gestalte. 

De overlapping met bestaande topposities was echter groot: de hoogleraren 
in de theologie waren qualitate qua adviserend lid van de synode en stadspredi
kanten waren daarin aanvankelijk sterk vertegenwoordigd. De leden van de al
lereerste vergadering, in 1816, stonden in Arnhem, 's-Gravenhage (Krieger, 
Delprat en Dermout), Amsterdam, Middelburg, Utrecht, Leeuwarden, Deven
ter, Groningen, Breda, Assen en Gent.123 De synode was de plaats waar de elite 
van het hervormd predikantencorps bijeenkwam. Zoals eerder vermeld, was 
tot en met de jaren vijftig ruim een derde van de predikanten in de hervormde 
synode afkomstig uit geslachten die gerekend worden tot Nederland'sPatriciaat. 
Deze nauwe verbinding van de top van het predikantencorps met de stedelijke 
aristocratie hield echter geen stand: van de 'hoogeerwaarde heren' die in de 
tweede helft van de negentiende eeuw (na i860) hun entree maakten, is 
'slechts' een kwart terug te vinden in het 'blauwe boekje'. Een scherpe daling 
kwam met de eeuwwisseling: van de 21 predikanten die in het eerste decenni
um van de twintigste eeuw debuteerden, was slechts één van patricischen hui
ze. In de volgende decennia herstelde dat aandeel zich, maar lang niet tot het 
vroegere niveau (zie tabel 2.a). Deze plotselinge dalinghoudt ongetwijfeld ver
band met de democratisering van het hervormd kerkbestuur en, anderzijds, 
met de verminderde belangstelling van de hogere standen voor kerk en pre
dikambt. Maar dat laatste biedt geen voldoende verklaring: in het gehele her
vormd predikantencorps was rond de eeuwwisseling het aandeel van 'oude fa
milies' namelijk een stuk hoger. Uit een aselecte steekproef van 20 % (N=13I) 

van de hervormde, dienstdoende predikanten maak ik op dat in 1900 nog een 
op de zes à zeven van hen (dat is 15,3 %) afkomstig was uit 'bekende geslach
ten'.124 In het hoogste kerkbestuur waren deze toentertijd dus duidelijk onder
vertegenwoordigd — terwijl het tegendeel verwacht zou mogen worden. 

Het terugtreden van patriciaat (en adel) is niet de enige verandering die zich 
voltrok in de sociale samenstelling van de synode. In haar eerste jaren bestond 

300 



de synode, als gezegd, vooral uit (grote)stadspredikanten. Tot en met 1840 
werd ruim een derde van de zetels ingenomen door 'leraars' van de zes grootste 
hervormde gemeenten (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Leiden, Utrecht en 
Groningen). Daarna begon hun aandeel echter te dalen — tot nul in 19Z0.125 

Het aandeel van predikanten uit eenmansgemeenten daarentegen nam sterk 
toe: van een kwart à een derde in de jaren twintig en dertig tot de helft à twee 
derde rond 1880. Omstreeks 1920 stonden zelfs meer dan acht van de tien 
hoogeerwaarde heren in een eenmansgemeente. De gemiddelde gemeente-
omvang van predikanten in de synode daalde van elf à twaalf plaatsen in 1816 
tot acht in 1840, zes in 1855, vijf in 1885, minder dan drie in 1905 en zelfs iets 
minder dan twee in 1920 (waarna het gemiddelde weer steeg tot rond de vijf 
plaatsen). Deze ontwikkeling is des te merkwaardiger gezien de verstedelij
king die zich voltrok in Nederland en de Nederlandse Hervormde Kerk: een 
steeds urbanere kerk werd meer en meer door dorpspredikanten bestuurd. De 
synode fungeerde kennelijk niet langer als vergadering van de meest promi
nente predikanten. Dat blijkt ook uit de analyse van een derde statusdetermi
nant. 

In druk 
Voor wie naam wilde maken als dienaar des Woords was het uitgeven van ge
schriften een aangewezen middel. Menig predikant gaf in zijn leven ten min
ste een preek, een catechisatieboekje, een kalender, dichtbundel, huisboek of 
ander stichtelijk werkje uit. Het laten drukken van 'leerredenen' was echter 
niet onomstreden. Moest men een preek immers niet horen in plaats van le
zen? En moedigde dit drukwerk predikanten niet aan om van papier in plaats 
van uit het hoofd te preken? Ter verdediging wezen sommigen op het gevaar 
dat er roofdrukken zouden verschijnen, uitgegeven door gewiekste hoorders 
die in steno aantekeningen maakten van de preek.126 Ter legitimatie diende 
voorts vaak een nobel doel — restauratie van een kerk, een orgel of hulp aan 
slachtoffers van een ramp — waar de opbrengst aan ten goede zou komen. 
Aanleiding voor het uitgeven van een preek was er ook bij de bevestiging, het 
afscheid, ambtsjubileum of overlijden van een predikant. Zulke gelegenheids-
uitgaven werden soms verlucht met een silhouet of portret van de kanselrede
naar in kwestie. 

Sommige predikanten publiceerden regelmatig preken. De overlevering 
wil dat J. H. van der Palm na iedere zondagse preekbeurt even langsging bij de 
Leidse uitgever Du Mortier, waar hij de tekst van zijn leerrede inleverde en 
daarvoor honderd gulden ontving. Zodra er een tiental was, werden ze gebun
deld en uitgegeven.127 Uit de Nederlandse Bibliografie over de jaren 1801-1832 valt 
op te maken wie in deze periode de meeste preken of preekbundels in druk uit
gaf. Wanneer zo'n hitparade eenmaal is opgesteld, valt op dat niet-hervormden 
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hoge ogen gooiden: de remonstrantse predikanten F. van Teutem (twaalf ti
tels), M. Stuart en J. Roemer (beiden acht), de doopsgezinde voorganger F. 
Hoekstra (zeven titels) en de lutherse leraars C.H. Ebersbach (tien) enj. Decker 
Zimmerman (dertien) behoorden tot de meest publicerende kanselredenaars. 
Ook Waalse predikanten lagen goed in de markt: J. Teissèdre l'Ange gaf zes, 
J.H. Merle d'Aubigné acht en L.H. Bähler negen preken of preekbundels uit. 
Dit doet vermoeden dat in de vroege negentiende eeuw het lezen van preken 
— naast of in plaats van de kerkgang — vooral in zwang was in hoge sociale 
klassen. Deze waren namelijk sterk vertegenwoordigd in zowel de Waals-her
vormde als de dissenter-kerken. Alleen al in dit opzicht vormden publicerende 
kanselredenaars een elite binnen de beroepsgroep: ze bedienden een hoogge
plaatste clientèle. 

De twaalf hervormde kanselredenaars die in deze jaren de meeste preken 
publiceerden (allen meer dan vijf titels), bekleedden vrijwel zonder uitzonde
ring topposities in het predikantencorps. Dermout was dertig jaar lang secre
taris van de synode en, evenals Merle d'Aubigné, hofprediker van koning 
Willem i. Vier veelschrijvers waren hoogleraar: J. Clarisse (tien titels) en 
H. Muntinghe (zeven) in de theologische faculteit, J.H. van der Palm (acht ti
tels) in die der letteren en C. Franssen van Eek (eveneens acht titels) aan het 
Athenaeum van Deventer. De Dordtse predikant Ewaldus Kist, van wie in deze 
jaren niet minder dan vijftien titels het licht zagen, had ook hoogleraar kun
nen zijn, maar hij had voor die eer bedankt. Toch bereikte hij de top: in 1821 
werd hij benoemd tot synodelid. Van de acht overige hervormde predikanten 
met vijf of meer preektitels op hun naam — de drie universiteitshoogleraren 
laat ik buiten beschouwing — zouden alleen Bähler, Merle d'Aubigné en de 
Haarlemse predikant J. van de Roest geen zitting nemen in de synode. De 
meest vooraanstaande kanselredenaars — afgezien van Van der Palm, die geen 
dienstdoend predikant meer was—hadden dus zitting in het hoogste kerkbe
stuur. 

Van de twaalf Nederlands-hervormde theologen die in de tweede helft van 
de negentiende eeuw de meeste preken en stichtelijke geschriften publiceer
den, werd daarentegen niet een als predikant afgevaardigd ter synode.128 Wat 
de Amsterdamse dominee-dichters J. J.L. ten Kate en E. Laurillard betreft, was 
dat wellicht hun eigen keuze; ze besteedden hun vrije tijd misschien liever aan 
het schrijven en voordragen van verzen dan aan het doornemen van rapporten 
en reglementen. Maar bij D.A. Detmar (overleden in 1844), C.C. Callenbach, 
J. Eigeman, P. Huët en A. du Cloux lijkt ook hun kerkelijke kleur een rol te heb
ben gespeeld. Voor orthodoxe predikanten zoals zij was in de synode weinig 
plaats. Dat gold zeker voor dominee D. Molenaar: met zijn kritische Adres aan 
mijne hervormde geloofsgenoten (1827) had hij het voorgoed verbruid bij het kerk
bestuur. Bij een deel van het hervormde kerkvolk daarentegen genoot hij juist 
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daarom een zekere faam. Waar Molenaar het — voor dit Adres — nog tot een 
grote stad had gebracht, kwamen de voornoemde vier predikant-publicisten 
niet verder dan respectievelijk Elburg, Dordrecht, Goes en Spijk.129 Hoewel ze 
bij een deel van het lezerspubliek kennelijk in trek waren, maakten ze anders
zins geen deel uit van de elite van hervormde predikanten. Dat komt mis
schien doordat het lezen van preken nu, in de tweede helft van de negentiende 
eeuw, niet meer zo chic was. In zijn Bouwstoffen voor een geschiedenis van den Neder-
landschen boekhandel stelt A. C. Kruseman dat vanaf het midden van de eeuw op 
theologisch-kerkelijk gebied weinig kostbare werken, maar des te meer goed
kope lectuur werd uitgegeven.130 Waar gedrukte leerredenen Vroeger' gemid
deld een kwartje hadden gekost, waren ze vanaf de jaren zestig verkrijgbaar 
voor slechts acht cent per stuk. Alleen al in het jaar i860 konden er zo 465 pre
ken in druk verschijnen; afzonderlijk uitgegeven, in bundels of in tijdschrif
ten als de Kansel, Maandelijksche Leerredenen en Stuiverspreeken. In die laatste reeks 
verschenen de preken overigens, tot verdriet van sommige scribenten, geheel 
anoniem. Zowel het lezen als het publiceren van preken verloor aldus zijn ex
clusieve karakter. Gedrukte leerredenen fungeerden voortaan minder ter dis
tinctie van standen—in het predikantencorps of de Nederlandse samenleving 
in haar geheel — dan ter onderscheiding van diverse kerkelijke richtingen. 

Veertien van de vierentwintig hervormde predikanten die in de jaren 1816-
1819 hun entree maakten in de Algemeene Synode (dat is bijna zes tiende) ga
ven een of meer preken uit. Van degenen die in de jaren twintig én de jaren der
tig voor het eerst werden afgevaardigd, publiceerde de helft iets van dien aard. 
Het aandeel onder de nieuwelingen van de jaren veertig en vijftig was nog iets 
kleiner: vier tiende. Afgezien van de generatie van de jaren zestig — van wie 
opeens weer de helft preken uitgaf— zette deze daling door. Minder dan drie 
van de tien predikanten die in de jaren tachtig of negentig voor het eerst lid 
werden van de hervormde synode, had voor 1900 ook maar een enkele preek 
uitgegeven.131 Het is mogelijk dat deze predikanten andere geschriften uit
brachten. Dat kon echter niet verhinderen dat er een kloof groeide tussen (veel 
gelezen) kanselredenaars en (hoge) kerkbestuurders. Ook in dit opzicht was de 
synode geen keurcorps meer. 

BESLUIT 

Na de uitvoerige samenvatting die ik halverwege heb gegeven, kan ik hier kort 
zijn. Sinds de late achttiende eeuw was het hervormd predikantencorps van 
structuur veranderd: het kende voortaan — afgezien van de jaren dertig en 
veertig — geen brede onderklasse van aspiranten meer. De meeste kandidaten 
konden meteen aan de slag; ze hoefden zich niet te verhuren als hulpprediker. 
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Dat was een opmerkelijke ontwikkeling, niet alleen in vergelijking met de 
kerk van de Republiek: de meeste Engelse, Duitse, Zweedse en Deense predi
kanten begonnen ook in de negentiende eeuw hun kerkelijke loopbaan als 
hulpprediker van een dienstdoende dominee. Nederlands-hervormde kandi
daten daarentegen werden in de negentiende (en de eerste helft van de twin
tigste) eeuw meteen zelfstandig predikant. Als men tijdgenoten mag geloven, 
had het wegvallen van de vroegere 'oefentijd' tot gevolg dat jonge predikanten 
wat onwennig stonden tegenover de praktijk van het predikambt. Wie recht
streeks van de universiteit in een dorpspastorie belandde — zo beschreef bij
voorbeeld Van Koetsveld — wist zich vaak geen houding te geven ten opzichte 
van gemeenteleden. 

Vanuit hedendaags, sociologisch oogpunt bezien is minstens zo interessant 
wat de afschaffing van een 'oefentijd' betekende voor de verhoudingen binnen 
de beroepsgroep. Zoals ik in hoofdstuk 2 beschreven heb, werd vanaf 1816 het 
proponentsexamen niet langer afgenomen door de classis — waarin alle pre
dikanten zitting hadden gehad — maar door het provinciaal kerkbestuur. Het 
gros van de gezeten predikanten had vanaf dat moment dus geen zeggenschap 
meer over de selectie, het al dan niet toelaten van nieuwelingen tot de predik-
dienst. Door het verdwijnen van de 'oefentijd' verloren ze bovendien hun vroe
gere invloed op de socialisering van aspirant-predikanten. Anders dan vroeger, 
anders ook dan in omringende landen, begonnen jonge predikanten in de Ne
derlandse Hervormde Kerk hun loopbaan niet in een positie van afhankelijk
heid ten opzichte van de voorgaande generatie. Dit simpele feit is van groot be
lang voor inzicht in de ontwikkeling van de hervormde kerk in de negentiende 
en de eerste helft van de twintigste eeuw. Het kan bijvoorbeeld verklaren waar
om de 'moderne', historisch-kritische theologie in Nederland, hoewel ze hier 
veel later ingang had gevonden, tot een veel bredere kerkelijke 'richting' kon 
uitgroeien dan in Duitsland. 

De doorbraak van de moderne theologie — en van het liberalisme in het al
gemeen — leidde tot het ontstaan van nieuwe 'schaduwcategorieën' in de be
roepsgroep. Naast dienstdoende dominees stonden voortaan niet alleen aspi
rant- maar ook ex-predikanten en jonge theologen die hadden afgezien van een 
loopbaan in dienst van de kerk. De groei van deze categorie was mede een ge
volg van de beroepsalternatieven die buiten de kerk vorm hadden gekregen; 
onbedoelde producten van de liberale omwenteling in Nederland. De struc
tuur van de 'uitgebreide beroepsgroep' werd zo nog veel complexer: naast het 
eigenlijke predikantencorps ontstond een losse verzameling van (ex-)theolo-
gen. Voor zover dezen buiten de kerk carrière wisten te maken, was dat gunstig 
voor het intellectueel aanzien van theologen, maar ondermijnend voor de tra
ditionele verdeling van 'sociale eer" binnen het hervormd predikantencorps. 

Een domineesloopbaan kon van oudsher op grofweg tweeërlei wijze wor-
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den bekroond, met de beroeping in een grote stad of met de benoeming tot 
hoogleraar. In de achttiende eeuw waren deze twee topposities ongeveer ge
lijkwaardig geweest en hadden beide een sterke regionale binding: zowel 
hoogleraren als de predikanten der (middel)grote steden waren meestal af
komstig uit het omringende gewest. In de negentiende eeuw werden ze uit 
ruimere kring gerekruteerd; voortaan fungeerden ze als een nationale boven
laag van de beroepsgroep. Die laag werd ook smaller: doordat predikanten va
ker van standplaats veranderden, verminderde het aantal hervormde gemeen
ten dat voor een substantiële meerderheid van hun 'leraars' als eindstation 
diende. Geheel aan de top stonden nu echter de hoogleraren; hun positie was 
voortaan beduidend hoger dan die der grotestadspredikanten. Waar ze in de 
achttiende eeuw vooral afkomstig waren geweest uit middelgrote gemeenten, 
kwamen ze nu ofwel uit de grootste steden van het land óf uit een simpele 
dorpsgemeente. In dat laatste geval beschikten ze gewoonlijk over bijzondere 
academische kwalificaties, bezegeld door het doctoraat. 

Met de instelling van de Algemeene Synode, in 1816, kreeg het hervormd 
predikantencorps er een derde soort toppositie bij. Aanvankelijk was het lid
maatschap van het hoogste kerkbestuur vrijwel alleen weggelegd voor hen die 
anderszins al topposities bekleedden in domineesland: grotestadspredikan
ten en hoogleraren in de theologie. In de vroeg negentiende-eeuwse synode 
vergaderde een tamelijk homogeen samengestelde elite van zowel 'academi
sche' als 'praktiserende beroepsbeoefenaren'.132 Mede dankzij haar verwant
schap met andere vaderlandse elites maakte ze de dienst uit in de kerk en gaf ze 
de toon aan in het predikantencorps. 

In de loop van de negentiende (en twintigste) eeuw groeide evenwel de af
stand tussen deze drie topposities. In de eerste plaats hadden gewone hoogle
raren na 1876 geen zitting meer in de synode. Kerkelijke hoogleraren hadden 
dat nog wel maar evenmin als hun seculiere collega's traden ze op als acade
mieprediker. Met het plaatselijk hervormd ministerium hadden hoogleraren 
voortaan dus weinig van doen. In de derde plaats waren ook de (staats)hoogle-
raren die vanaf 1876 benoemd werden weliswaar nog bijna allemaal hervormd 
predikant geweest maar slechts bij uitzondering in een der grote of academie
steden: de 'academische beroepsbeoefenaren' werden niet meer gerekruteerd 
uit de bovenlaag van 'praktiserende beroepsbeoefenaren'. Grotestadspredi
kanten waren bovendien, in de vierde plaats, steeds minder vertegenwoordigd 
in de synode. Eenvoudige 'dorpsdominees' daarentegen maakten daarin hun 
opmars. Steeds minder synodeleden behoorden totNederland'sPatriciaat, waren 
doctor in de theologie,133 of hadden gepubliceerde preken op hun naam staan. 
Het hoogste kerkbestuur fungeerde in de late negentiende eeuw niet meer als 
trefpunt van elites, als vergadering van de meest vooraanstaande hervormde 
predikanten in het land. 
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Hoe moet deze ontwikkeling worden geduid? Wat de synode betreft, ligt 
het voor de hand om hier te spreken van democratisering: naast de elite van 
hooggeboren, hoogopgeleide en goedbetaalde predikanten kwam langzamer
hand ook 'de massa' aan bod. Zo'n democratiseringsproces kan goed worden 
verklaard uit de veranderde wijze waarop kerkenraden en hogere kerkbestu
ren werden samengesteld (zie hoofdstuk 8). Voor de veranderingen die zich 
voltrokken in de bezetting van de twee andere topposities — het predikant
schap in de grote stad en het professoraat in de theologie — is 'democratise
ring' echter geen adequate benaming. Wat hier veranderde was niet de afstand 
tussen 'bovenlaag' en 'basis' maar de afstand tussen de ene en de andere elite. 
Waar deze elkaar aanvankelijk voor een groot deel hadden overlapt, voltrok 
zich in de tweede helft van de negentiende eeuw een proces van differentiatie: 
de diverse topposities in het hervormd predikantencorps begonnen uiteen te 
groeien. 

Naar mij n overtuiging is dat een gevolg van de tegengestelde krachten waar 
de beroepsgroep aan onderhevig was: terwijl theologen enerzijds hun be
staansrecht aan de universiteit moesten verdedigen, zagen predikanten zich 
anderzijds steeds meer genoodzaakt om rekening te houden met gevoelens, 
behoeften, stemmingen en ontstemmingen van gemeenteleden. Over die laat
ste betrekking, tussen de beroepsgroep en haar collectieve clientèle, gaat het 
volgende, het laatste hoofdstuk. 
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