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BESLUIT 

Welk verstandig man loopt nog een domine na, die zijne hoorders wil imponeeren met 

twee vooruitstekende, tegen elkaar geplakte handen en een diepe grafstem, of anders

zins met een zoetsappig gelaat, uit welks mond een stroom van declamaties vloeit [...] de 

een al holler en hooger dan de andere, zoodat het is om gevoelig te worden, alleen uit 

vrees voor een ongeluk? Waar is de domine, die nog de oude, deftige domine wil zijn, 

zonder zich belachelijk te maken, en bij mannen van verstand, zooals ik en anderen, of 

anderen en ik, in eens alle crediet te verliezen?1 

In de inleiding van dit boek heb ik me voorgenomen om de ontwikkeling van 
het predikantenberoep te analyseren in termen van de krachtsverhouding tus
sen een vijftal partijen: de beroepsgroep zelf (het predikantencorps), de staat, 
de universiteiten (in het bijzonder de faculteiten der godgeleerdheid), naburi
ge beroepsgroepen en de clientèle (gemeenteleden). Op het gevaar af in herha
ling te vervallen, vat ik hier samen hoe die krachtsverhoudingen in de loop van 
de negentiende eeuw veranderden. 

Het vroeg negentiende-eeuwse predikantenberoep werd gedomineerd 
door de staat. Zowel de opleiding als de bezoldiging van hervormde predikan
ten stond onder regie van de rijksoverheid. Hetzelfde gold, zij het in mindere 
mate, voor het kerkbestuur: de hoogste echelons daarvan waren nauw verwe
ven met de overheidsbureaucratie. Representanten van de beroepsgroep (een 
keurkorps van vooraanstaande predikanten), van de universiteiten (de hoogle
raren in de theologie) en van de regering (het Ministerie van Eeredienst) ont
moetten elkaar in de Algemeene Synode (en, later, de Algemeene Synodale 
Commissie). In kennelijke harmonie maakten ze de dienst uit in de hervormde 
kerk. Deze was sinds het einde van de Republiek niet meer de heersende maar 
nog wel de van overheidswege beheerste kerk. Voor haar predikanten had dit 
grote voordelen: als een soort rijksambtenaren, opgeleid aan rijksuniversitei
ten en verzekerd van een vast rijkstraktement, konden ze zich ontworstelen 
aan plaatselijke of gewestelijke potentaten en zich toeleggen op zaken van ho
ger, breder, nationaal belang. Zo kregen ze een rol in het proces van natievor-
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ming. Niet alleen de verhouding tot de staat maar ook die tot de universiteit 
moedigde hen hiertoe aan. Door de reorganisatie van het hoger onderwijs was 
hun opleiding namelijk in nauwer verband komen te staan met andere stu
dierichtingen, met name letteren en rechten. Waar 'theologanten' voorheen 
een nogal geïsoleerde plaats hadden ingenomen, raakten ze nu geïntegreerd in 
het studentenleven. Dit proces duidt op verbetering van de sociale positie van 
predikanten, op toenadering tot politiek-bestuurlijke, economische en vooral 
culturele elites. Als leden van het corps studenten kregen theologen toegang 
tot de vaderlandse spraakmakende gemeente. Dat is een voorname reden 
waarom velen van hen — studenten zowel als predikanten — een prominente 
rol speelden in Nederlandse letterkunde van die tijd. 

Zo innig als de rijksoverheid, de theologische faculteiten en de top van het 
predikantencorps met elkaar verkeerden, zo groot was de afstand tot de 
'clientèle'. Predikanten beschouwden hun betrekking tot gemeenteleden als 
een variant op die tussen 'de beschaafde stand' en het volk. De juiste houding 
ten opzichte van dat volk leerden ze door werk te maken van 'uiterlijke wel
sprekendheid', het gemeenschappelijk standsideaal van de hoogopgeleiden en 
hooggeborenen die de toon aangaven in het jonge Koninkrijk. Onder deze 
hoogopgeleiden waren het de juristen met wie ze het meest gemeen hadden: 
rechtsgeleerden waren, net als zij, beoefenaars van de publieke spraak. In hun 
ambtspraktijk kwamen predikanten hen echter weinig tegen (of het moest in 
het kerkbestuur zijn). Veel intensiever waren de betrekkingen met onderwij
zers. In weerwil van de scheiding van kerk en school waren die in veel opzich
ten nog altijd afhankelijk van predikanten: ofwel omdat ze een nevenbetrek
king hadden in de kerk — als organist, koster of voorlezer/voorzanger — of 
omdat de schoolopziener in hun district een weleerwaarde heer was. Tegen
spel was van deze beroepsgroep daarom nauwelijks te vrezen. Dreiging ging 
evenmin uit van de voorgangers der aloude dissenters. Het bestaan van 'an
dersdenkende' maar vrijwel identiek opgeleide, remonstrantse, lutherse en 
doopsgezinde, 'leraars' was zelfs een voordeel. Hieruit bleek immers dat predi
kanten niet slechts een institutie vertegenwoordigden (de 'voormaals heersen
de kerk') maar ook een vak, een tak van wetenschap. Concurrentie was er wel 
van de zijde van afgescheiden predikanten en rooms-katholieke geestelijken. 
De middelen om zich daartegen teweer te stellen zochten hervormde predi
kanten vooral in wat hen onderscheidde — in gunstige zin, naar ze meenden 
— van deze mededingers: hun band met de natie en met de universiteit. Een 
krachtig pleidooi voor academische theologie ten dienste van natievorming 
werd gevoerd door de Groninger Godgeleerden, die zich sterk maakten voor 
het 'opleiden' van het volk tot kerkelijk lidmaatschap en, daarmee, tot natio
naal burgerschap. 

De gedachte dat gemeentevorming hand in hand ging met natievorming 
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verloor vanaf 1840 haar overtuigingskracht. Onder koning Willem 11 gaf de re
gering een aanzet tot staatsonthouding inzake godsdienst. De drie partijen die 
het eerst zo goed met elkaar hadden kunnen vinden — staatslieden, hooglera
ren en toonaangevende predikanten — begonnen uiteen te vallen. Nu ze niet 
langer van de overheid op aan kon, ontdekte de kerk wat het nadeel van een 
strikt universitaire opleiding was: ze had er geen enkele zeggenschap over. 
Haar poging om die alsnog te verwerven mislukte en lijkt de faculteiten slechts 
te hebben gesterkt in hun eis van academische vrijheid. Zowel 'praktiserende' 
als 'academische beroepsbeoefenaren' (predikanten én hoogleraren) beriepen 
zich op die 'typisch protestantse' verworvenheid toen ook hooggeplaatste 'le
ken' tegenspel begonnen te bieden. De positie van het hervormd predikanten
corps was niet zo sterk en ongenaakbaar meer als ze geweest was. Dit blijkt ook 
uit de — door de overheid vergemakkelijkte — emancipatie van onderwijzers, 
van afgescheidenen en rooms-katholieken. Laatstgenoemden lieten zich als 
geduchte concurrenten kennen toen, na de liberale omwenteling van 1848, op
nieuw ernst zou worden gemaakt met het scheiden van kerk en staat. In de 
praktijk bleef veel bij het oude: noch de bezoldiging noch de opleiding van 
hervormde predikanten werd uiteindelijk aangetast. Scheiding kwam er 
slechts tussen de 'vaderlandse' kerk en de Nederlandse natie. 

De terugkeer van rooms-katholieke bisschoppen in Nederland dreigde pre
dikanten niet alleen te beroven van 'klanten', maar ook van hun positie als 
'geestelijk leiders'. Tegen dat gevaar lijken ze zich te hebben gewapend door 
zich toe te leggen op dat wat ze nog altijd als hun sterke punt beschouwden: 
wetenschap. Ook de hoogleraren lijken daarop te hebben aangestuurd, wel
licht om het bestaansrecht van hun faculteit te bewijzen. Deze tendens tot ver
wetenschappelijking— die duidelijk blijkt uit de aanwas van jonge doctors in 
de theologie — gaf geboorte aan de Moderne Theologie. Dat deze revolutio
naire school kon uitgroeien tot een invloedrijke 'richting' is niet alleen te dan
ken aan het feit dat de hervormde kerk in de negentiende (en eerste helft van de 
twintigste) eeuw geen leertucht toepaste, maar ook aan het feit dat jonge pre
dikanten zich niet hoefden te schikken naar de opvattingen van oudere ambts
genoten. In tegenstelling tot kandidaten vroeger, later en elders begonnen ze 
hun kerkelijke loopbaan namelijk niet in dienst van een gezeten predikant. De 
opkomst van de Moderne Theologie hield voorts verband met de toenemende 
invloed van gemeenteleden. Nu de burgerij politieke rechten had verworven, 
werd ze ook in de kerk een factor van gewicht: predikanten zagen zich gecon
fronteerd met een kritisch, mondig gehoor, dat zich meer en meer als 'clientè
le' begon op te stellen. Zoals de godgeleerdheid van de Groningers geënt was 
op paternalistische verhoudingen tussen 'de beschaafde stand' en 'het volk', zo 
was de Moderne Theologie bedacht op maatschappelijke middengroepen, die 
meer op voet van gelijkheid benaderd wilden en konden worden. De moder-
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nen beschouwden het als hun roeping om op de preekstoel door te geven wat 
ze in de collegebanken hadden opgestoken. Anderen voelden echter dat acade
mie en pastorie ver uiteen lagen. Nu de 'uiterlijke welsprekendheid' geen brug 
meer kon slaan, maakten ze eindelijk werk van een specifiek-kerkelijke verbin
ding: de praktische theologie. De behoefte aan zo'n intermediair werd nog 
groter na de herziening van het hoger onderwijs in 1876. De theologische fa
culteit bleef daarbij weliswaar gehandhaafd, maar werd onderworpen aan een 
boedelscheiding tussen geloof en wetenschap. Hoewel bijna alle hoogleraren 
afkomstig bleven uit het hervormd predikantencorps tekende zich nu een 
scheiding af tussen 'praktiserende' en 'academische' theologen. Terwijl laatst
genoemden zich — wilden ze serieus genomen worden — aan moesten passen 
aan academici in andere takken van wetenschap, zagen eerstgenoemden zich 
meer en meer gedwongen om zich te richten naar de wensen, behoeften, op
vattingen, gevoelens en gevoeligheden van hun gemeenteleden. 

De relatieve autonomie die predikanten in de eerste helft van de negentien
de eeuw hadden genoten ten opzichte van lokale elites verankerde in afhanke
lijkheid van het kerkvolk. In de eerste plaats kregen gemeenteleden namelijk 
invloed op de benoeming van ouderlingen en diakenen en de beroeping van 
predikanten. De rechten die 'patronen' daar van oudsher bij konden laten gel
den werden niet geheel afgeschaft maar wel sterk teruggedrongen. In het gros 
van de gemeenten kwam de keuze aan de kerkenraad, die vanaf 1867 boven
dien vaak samengesteld werd door middel van verkiezingen. De invoering van 
dit 'kerkelijk kiesrecht" doordrong niet alleen moderne predikanten ervan dat 
ze gemeenteleden ernstig moesten nemen. Dit was bovendien — in de tweede 
plaats — financiële noodzaak. De rijkstraktementen bleven weliswaar ge
handhaafd, maar werden niet meer aangepast aan de geldontwaarding; het 
was aan de kerk (de kerkvoogdij) om een aanvulling te geven. In gemeenten 
waar fondsen ontbraken, moesten de benodigde middelen door gemeentele
den worden opgebracht, in de vorm van plaatsengeld of contributies — vrij
willige dan wel verplichte. Uiteraard was vooral dat laatste middel niet bevor
derlijk voor de liefde voor kerk en predikantencorps: het lijkt veel te hebben 
bijgedragen tot de kerkverlating. Dat nu was een derde opzicht waarin predi
kanten afhankelijk raakten: de uittocht van vrijzinnige gemeenteleden in de 
jaren zeventig, die van 'gereformeerden' vanaf 1886 en de opkomst van nieuwe 
religieuze bewegingen leerden predikanten dat ze niet verzekerd waren van 
de belangstelling, het ontzag en de morele of materiële steun van hun ge
meenteleden. In het laatste kwart van de negentiende eeuw is dit besef langza
merhand tot de predikanten doorgedrongen. Een van de gevolgen daarvan is 
dat predikanten, die vroeger het meest met juristen hadden, zich nu begonnen 
te spiegelen aan medici. Dat was minder omdat ze uit waren op evenveel aan
zien, macht of inkomen, dan omdat ze streefden naar een vergelijkbare ver-
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trouwensband met 'leken'. Naarmate ze de steun en bescherming van de poli-
tiek-bestuurlijke en culturele elites verloren, zagen ze zich genoodzaakt om 
beter in te spelen op de gevoelens, behoeften, stemmingen en ontstemmingen 
van hun'cliënten'. 

De beroepsontwikkeling van hervormde predikanten in negentiende-eeuws 
Nederland lijkt in zeker opzicht tegenovergesteld aan die van artsen — het 
schoolvoorbeeld van 'professionalisering'. Terwijl de overheid in de loop van 
de negentiende en twintigste eeuw steeds nauwer betrokken raakte bij het ver
keer tussen geneeskundigen en hun patiënten, nam ze steeds meer afstand van 
het doen en laten van de 'bedienaren van den godsdienst/. De betrekkingen 
tussen predikanten en hun gehoor kregen langzamerhand een volstrekt parti
culier karakter. Dit onderscheidt hun beroepsontwikkeling tevens van die van 
onderwijzers, verplegers, advocaten, apothekers en veel andere beroepsgroe
pen die in de moderne samenleving juist 'verstatelijkt' raakten. Het is verlei
delijk om dit opmerkelijke verschil af te doen met de slotsom dat het predi
kantenberoep nu eenmaal anders is dan alle andere. Zo'n verklaring houdt 
echter geen rekening met de mogelijkheid dat de verwijdering tussen kerk en 
staat (en de daaruit voortvloeiende toenadering van predikanten tot gemeen
teleden) ook anders had kunnen verlopen. Dat blijkt vooral wanneer men de 
maatschappelijke lotgevallen van hervormde predikanten vergelijkt met die 
van hun ambtsgenoten in andere landen. Dit is niet de plaats voor een syste
matische internationale vergelijking, maar tot besluit van dit onderzoek wil ik 
aandacht besteden aan enkele in het oog springende overeenkomsten en ver
schillen tussen de beroepsontwikkeling van predikanten in Nederland en die 
in Engeland, Duitsland, alsook enkele Scandinavische landen.2 

Een belangrijke overeenkomst is er wat de maatschappelijke rang van predi
kanten betreft: evenals in Engeland en Duitsland (Pruisen, althans) verbeter
de ook in Nederland vanaf de late achttiende eeuw de sociale positie van de 
dienaren des Woords. Dat blijkt onder andere uit (en is ten dele toe te schrij
ven aan) een verschuiving in de rekrutering. Hoewel in alle zojuist genoemde 
landen de hoogste standen zwak vertegenwoordigd bleven, waren predikan
ten van beduidend betere komaf dan tevoren.3 Een van de gevolgen daarvan 
was dat ze integreerden met dominante maatschappelijke groeperingen. Zo
als Britse predikanten zich in de vroege negentiende eeuw identificeerden 
met de gentry en hun Duitse ambtsgenoten zich volbloed Bildungsbürger be
toonden, presenteerden Nederlandse, hervormde predikanten zich toenter
tijd als leden van een algemeen-beschaafde stand. Dit nieuwe zelfbewustzijn 
lijken ze niet alleen te hebben ontleend aan hun afkomst, maar ook aan hun 
opleiding. In alle drie genoemde landen (alsook in Denemarken en Zweden) 
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werden negentiende-eeuwse predikanten namelijk, meer dan tevoren, opge
leid aan de universiteit. Wat dit betreft, is er echter tevens een belangrijk ver
schil: terwijl Duitse en Nederlandse predikanten allen theologie hadden ge
studeerd, werden in de Church of England van oudsher academici van allerlei 
slag tot predikant gewijd.4 Vanaf het laatste kwart van de negentiende eeuw 
eiste ze naast algemeen-academische vorming weliswaar ook specifiek theo
logische kennis en pastorale vaardigheden, maar de scholing daarin werd gro
tendeels buiten de universiteit om aangeboden, in seminaries die recht
streeks onder regie van de kerk stonden. Ook in Duitsland kregen dergelijke 
seminaries een belangrijke rol in de opleiding van predikanten, zij het niet als 
alternatief maar als aanvulling. In Nederland daarentegen bleef de opleiding 
van hervormde predikanten geheel universitair; de theologische faculteit 
werd in 1876 alleen uitgebreid met een 'inpandige' kerkelijke opleiding. 

Aan de universitaire theologische opleiding die ze hadden genoten lijken 
Nederlands-hervormde predikanten veel meer identiteit te hebben ontleend 
dan hun Engelse, Zweedse, Deense en zelfs Duitse vakbroeders.s Een van de re
denen daarvoor is wellicht dat hun band met de staat zoveel zwakker was dan 
in andere landen. Hoe sterk de Nederlandse Hervormde Kerk in de eerste 
kwart eeuw vanaf haar reorganisatie ook verweven was met de rijksoverheid, 
de afstand tussen beide instituties was hier veel groter dan in Duitsland, Enge
land, Zweden en Denemarken. Daar vielen kerkelijke en burgerlijke gemeente 
namelijk tot ver in de negentiende eeuw vrijwel met elkaar samen — hetgeen 
vooral bleek op het gebied van onderwijs, armenzorg en bevolkingsadmini
stratie — en maakte het landelijk kerkbestuur haast integraal deel uit van de 
overheidsbureaucratie. De Algemeene Synode en de lagere kerkbesturen in 
Nederland stonden in de eerste decennia van hun bestaan weliswaar onder 
controle van de rijksoverheid maar mede doordat ze vrijwel geheel uit theolo
gen bestonden, konden ze aanspraak maken op een zekere vrijheid van han
delen. Hoewel de afstand tussen kerk en staat in vroeg negentiende-eeuws 
Nederland groter was dan in andere landen — en deze afstand in de loop van 
de eeuw bovendien nog groter werd — genoten Nederlands-hervormde pre
dikanten toch een zekere bescherming door de overheid. Deze garandeerde 
hun weliswaar geen monopolie op diensten als huwelijkssluiting, armen
zorg, uitvaart en godsdienstonderwijs in scholen, maar wel verzekerde ze 
hun van een inkomen. 

Terwijl Duitse en Engelse predikanten gedurende de hele negentiende 
eeuw grotendeels afhankelijk bleven van plaatselijke heffingen, toevallige lo
kale schikkingen en betalingen voor ambtsverrichtingen (doop, rouw en 
trouw, enzovoort), genoten de meeste hervormde predikanten al sinds het be
gin van de negentiende eeuw een vast rijkstraktement. Dit was een onvoor
zien effect van de Bataafse Revolutie: uitgerekend omdat de rijksoverheid 
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rond 1800, met het oog op het scheiden van kerk en staat, de kerkelijke goede
ren had genaast, was ze nu moreel verplicht om althans ten dele te voorzien in 
het levensonderhoud van de leraars der 'voormaals heersende kerk'. Voor 
dezen was bezoldiging door het rijk in meer dan een opzicht voordelig. Niet 
alleen verminderde ze de afhankelijkheid van predikanten ten opzichte van 
lokale cliënten of patronen maar ook bevorderde ze 'rechtvaardige' inko
mensverhoudingen: traktementen die niet afhingen van lokale toevallighe
den maar die in verhouding stonden tot de te leveren prestatie.6 

Het Nederlands-hervormd predikantencorps werd overigens al geken
merkt door tamelijk egalitaire verhoudingen: niet alleen doordat het geen 
ambtshièrarchie kende, maar ook doordat al zijn leden — anders dan Britse 
clergy—universitair geschoold waren en zij allen een traktement genoten. Ui
teraard was er verschil in aanzien en vooral inkomen onder Nederlandse .her
vormde predikanten, maar doordat ze vrij mobiel waren — veel vaker dan 
hun Britse of Duitse collega's wisselden ze van standplaats — was dit niet zo 
pijnlijk. Het mocht zelfs een voordeel heten dat de kerk een carrièrestructuur 
kende die ambitieuze en goed presterende predikanten de mogelijkheid bood 
om promotie te maken. Wat hun werkzaamheden betreft, zijn predikanten 
hier en elders moeilijk te vergelijken: hun doen en laten houdt immers nauw 
verband met structuren en tradities van hun kerk. Duidelijk is echter dat pre
dikanten in alle genoemde landen vanaf het midden van de negentiende 
eeuw steeds harder werkten, en dat ze zochten naar nieuwe middelen om 
godsdienst een plaats te geven in het leven van hun gemeenteleden. 

Wanneer men deze pogingen overziet, valt op dat Nederlandse predikan
ten zich onthielden van een strategie die hun vakbroeders elders volgden:7 

Engelse en Duitse (lutherse) predikanten maakten zich vanaf het midden van 
de negentiende eeuw los van de sociale klassen waarmee ze zich tot dan toe 
hadden geïdentificeerd (gentry of Bildungsbürgertum) en begonnen zich te 
presenteren als leden van een aparte, geestelijke stand, herkenbaar alleen al aan 
attributen als de priesterboord. In plaats van het maatschappelijk nut van 
hun ambt beklemtoonden ze nu de spirituele betekenis daarvan, die bij uit
stek tot uitdrukking zou komen in de bediening van de sacramenten. Van een 
dergelijke wending is onder negentiende-eeuwse Nederlandse, hervormde 
predikanten geen sprake: ze zochten het niet in een extra nadruk op de sacra
le betekenis van het ambt dat ze bekleedden en van de 'heilsmiddelen' die ze 
te verstrekken hadden. Hoewel ze steeds meer moeite moesten doen om 
serieus genomen te worden door andere hoogopgeleiden, bleven ze zich meer 
opstellen als geleerden dan als geestelijken. Wat hen van 'leken' onderscheid
de, zou vooral verschil in kennis zijn. Deze opstelling heeft hun sociale positie 
geen kwaad gedaan: zelfs de vele Nederlanders die tegenwoordig niets van de 
kerk moeten hebben, hebben 'de dominee' nog tamelijk hoog. 
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