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Voorwoord
Met veel plezier heb ik de afgelopen jaren aan dit boek gewerkt. In dit pro-
ces heb ik veel te danken aan mensen die met mij meedachten. Mijn vroe-
gere collega dr Margit van der Steen heeft mij gestimuleerd het idee uit te 
werken en suggesties gegeven om hobbels die ik onderweg tegenkwam te 
kunnen nemen. Drs Nynke Gerritsma, die een sleutelartikel schreef over het 
onderwerp en die ik ontmoette op de door haar geleide Prisma conferen-
tie van predikantspartners in 2010, heeft mij vanuit haar ervaring feedback 
gegeven. Beiden gaven mij vanuit hun expertise als historica voldoende 
zelfvertrouwen om als socioloog dit project uit te voeren en af te ronden. 
De werkgroep Prisma, oecumenische werkgroep van predikantspartners, 
steunde vanaf het begin het plan en ik heb dankbaar gebruik gemaakt van 
hun netwerk. De geïnterviewde personen dank ik voor hun medewerking, 
voor de gastvrijheid om mij te ontvangen en vooral om de openheid om 
hun ervaringen met mij te delen. Voor de ten tonele gevoerde predikants-
vrouwen uit de eerste helft van de onderzochte periode zijn schriftelijke 
bronnen geraadpleegd. Drs Peter Dillingh uit Dordrecht ben ik veel dank 
verschuldigd voor de waardevolle bronnen en contacten waarop hij mij 
attendeerde. 
Afbeeldingen van de predikantspartners zijn behalve door enkele archie-
ven, aangeleverd door de betrokkenen of hun familieleden. Ook hen wil ik 
graag bedanken voor hun bereidwilligheid en medewerking.
Uiteraard mogen hier niet onvermeld blijven de mensen in mijn directe 
omgeving die mij met hun vragen en interesse stimuleerden het project 
te voltooien. Eén wil ik met name noemen, Klaas, mijn echtgenoot, nu 
emeritus predikant. Hij heeft met zijn belangstelling en met ogenschijnlijk 
simpele, maar kritische vragen mij voortdurend gestimuleerd. Uiteindelijk 
vormt ons gezamenlijk leven de inspiratie voor dit boek. 
Uitgever Narratio in Gorinchem ben ik erkentelijk dat zij de uitgave van 
het boek mogelijk hebben gemaakt. Marie Verhey heeft gezorgd voor de 
leesbaarheid van mijn wat afstandelijke en analytische tekst. Onmisbaar 
omdat ik van meet af aan voor ogen had dat deze publicatie voor een breed 
publiek geschikt zou moeten zijn. 
Ik hoop dat dit boek onder dit brede publiek van geïnteresseerden in kerk, 
samenleving en vrouwengeschiedenis zijn weg vindt en dat de lezer er 
genoegen aan beleeft.

dr Martha Beuckens-Vries
Dordrecht, oktober 2012
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Proloog
‘Zo is er van al die duizenden predikantsvrouwen een verhaal te schrij-
ven. Altijd een ander verhaal. Het wordt zelden gedaan.’

Dit boek gaat over predikantsvrouwen. Vrouwen die vaak onzichtbaar waren 
en in de schaduw verkeerden van hun echtgenoot, de dominee. Over deze 
vrouwen is niet zo veel bekend, een reden dus om hen in de schijnwer-
pers te zetten. ‘Zo is van al die duizenden predikantsvrouwen een verhaal 
te schrijven’, schrijft ds. Ruitenberg aan het slot van zijn in 1974 geschreven 
portret van zijn echtgenote Lydia Hannah van den Muyzenberg. ‘Altijd een 
ander verhaal. Het wordt zelden gedaan. Want publiciteit haalt slechts wat 
mannen gewichtig vinden. Wie echter de betekenis van zo’n loopbaan tot 
zich door laat dringen zal moeten toegeven dat er ook andere maatstaven 
voor wat gewicht heeft, denkbaar zijn’.1

In de eerste helft van de twintigste eeuw waren predikantsvrouwen vaak 
actief in de gemeente van hun echtgenoot. Zij vervulden een vormende rol 
in de lokale gemeenschap. Na de Tweede Wereldoorlog en vooral vanaf de 
jaren zeventig veranderde dat. Welke taken verrichtten predikantsvrouwen 
in de gemeente, hoe vervulden ze hun rol en hoe beleefden ze dat? Welke 
veranderingen voltrokken zich en onder invloed van welke maatschappe-
lijke factoren gebeurde dat? Deze vragen interesseren mij bovenmate. Als 
gezinssocioloog koester ik een grote belangstelling voor veranderingen in 
huwelijk, gezin en in rollen en de positie van vrouwen. Mijn betrokkenheid 
bij ontwikkelingen in kerk en godsdienst en het feit dat ik zelf ruim 35 jaar 
getrouwd ben met een predikant – waarmee ik een ‘ervaringsdeskundige’ 
ben – maken dat ik deze vragen wil beantwoorden. 
In mijn boek maak ik de onzichtbare levens van een aantal predikantsvrou-
wen zichtbaar. De predikantsvrouwen die niet aan bod komen, herkennen 
zich hopelijk in de vrouwen die ik er uitlicht.

De geschiedenis laat zien dat de samenleving verandert, dat de publieke 
wereld van politiek, economie en bestuur wijzigt. Vanaf de negentiende eeuw 
was dit het domein van de man. Vaak wordt gedacht dat de privé wereld van 
zorg, opvoeding en huishoudelijke taken als het domein van de vrouw het-
zelfde blijft. Maar ik laat de veranderingen zien die zich onder invloed van 
allerlei ontwikkelingen in de publieke wereld voltrekken in de private wereld 
van het predikantsgezin en voor de vrouwen van predikanten.
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Zomer 1976 verhuisden we naar Stavoren, Frieslands meest zuidwestelijk gele-
gen stad met nog net geen duizend inwoners. Mijn man Klaas werd daar predi-
kant. Wij werden dominee en mevrouw. Geen mevrouw Beuckens, nee gewoon 
mevrouw, op z’n Stavers mefrou. Dat werd anders toen ik na een jaar presi-
dente van de vrouwenbond ( NCVB) werd: aanvankelijk met enige schroom, 
maar steeds gemakkelijker werd ik Martha, je en jij. Het eerste jaar ging ik 
een dag in de week naar de toenmalige Landbouw Hogeschool in Wagenin-
gen om de voortgang van mijn in 1975 gestarte onderzoek te bespreken. De 
sociale controle werkte goed in het kleine stadje, andere daags hoorde ik bij 
de slager ‘Mevrouw was ook maar weg gister. De groene eend stond niet voor 
huis.’ Desondanks vorderde mijn onderzoek en in 1980 promoveerde ik op het 
proefschrift ‘Toekomstige Ontwikkelingen rond Huwelijk en Gezin’. ‘Het is wel 
belangrijk wat mefrou gedaan het, want ze stond met dokter op de foto’, aldus 
een spraakmakend gemeentelid. De foto was gemaakt bij mijn promotie en 
een van de paranimfen was onze bevriende huisarts.2 De uitspraak is mij altijd 
bijgebleven en wel om twee redenen. De eerste is dat de Staversen mij in feite 
niet kenden als Martha, of desnoods als mevrouw Beuckens, maar gewoon als 
mefrou. De tweede reden is dat de bijrol van de dokter een legitimatie en erken-
ning werd van mijn hoofdrol als promovenda. Dat zegt iets over het referen-
tiekader van een deel van de gemeenschap, waarin vrouwen een afgeleide rol 
vervullen en niet om zichzelf van waarde zijn. De rol van domineesmefrou gaf 
me overigens een interessant inkijkje in de lokale samenleving, in de onderlinge 
familierelaties en communicatie. 

In 2008 verscheen er in Trouw een aantal artikelen met als titel ‘Suggestie 
voor dominees in spe: het celibaat is zo gek nog niet’, ‘Predikantsvrouw 
vindt celibaat voor dominees een zinnige optie’ en ‘Vreemdgaan met de 
kerk’. Een jaar eerder was er een discussie geweest over ‘Kerk zoekt predi-
kant met zichtbaar meelevende partner’. Het Reformatorisch Dagblad kopte 
in 2006 ‘Predikantsvrouwen moeten grenzen stellen’, wat nodig was om 
niet opgebrand te raken, een verslag van een conferentie. Al deze artikelen 
vroegen aandacht voor de rol van de vrouw en partner van de predikant. 
‘Nog steeds hebben aanstaande predikantspartners – meestal vrouwen – 
vaak geen idee waar ze in rollen. Dat er, ongevraagd, veel van ze gevraagd 
gaat worden’, stelde Petra Bouwman, voorzitter van Prisma, een oecumeni-
sche werkgroep van predikantspartners.3 Ze verwierp de suggestie van de 
Nederlands Gereformeerde predikant Henk de Jong niet om als echtpaar 
samen in het ambt gesteld te worden. Dat zou een erkenning zijn van de 
belangrijke plaats die de predikantsvrouw inneemt, meende De Jong. Je 
moet je wel afvragen, vond Bouwman, of een partner met een eigen baan 
dat ook zou willen.
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De in 2007 verschenen advertentie waarin een predikant met een zichtbaar 
meelevende partner werd gevraagd, maakte in elk geval duidelijk dat er 
verwachtingen leefden ten aanzien van de partner. Twee voor de prijs van 
een, zo luidde dan al snel een reactie. Op de conferentie van het hervormde 
predikantsvrouwencontio van de Gereformeerde Bond in 2006 over ‘gren-
zen trekken’ werd gezegd dat ‘predikantsvrouwen zich niet helemaal moe-
ten wegcijferen voor het werk van hun man.’ Hen werd geadviseerd de 
eigen grenzen zichtbaar te maken voordat het fout zou gaan.
Vrouwen gaven zich te vaak over aan een onbekend systeem dat een aure-
ool van heiligheid heeft en hielden het niet vol.4 Ook bij de Gereformeerde 
Kerken Vrijgemaakt was er aandacht voor de positie van pastoriebewo-
ners, blijkens het Netwerk Ondersteuning Predikanten van de GKV, waar 
predikanten en hun gezinnen kosteloos en met gewaarborgde privacy een 
beroep konden doen op psychologen om te inventariseren wat nodig was.5

Er was dus wel wat aan de hand ten aanzien van partners van predikanten. 
De rol van de predikantspartner was niet alleen de laatste decennia, maar 
de hele twintigste eeuw onderwerp van discussie. Veelal ging het dan over 
de rol van de predikantsvrouw omdat de predikant in genoemde periode 
nu eenmaal meestal een man was. De discussie ging dan over de verwach-
tingen ten aanzien van de predikantsvrouw en hoe vrij zij was om aan deze 
verwachtingen te voldoen.
In het begin van de twintigste eeuw was de predikant meestal gehuwd 
en bestonden er verwachtingen ten aanzien van de predikantsvrouw. Een 
enkele keer werd zelfs gesproken over een ambt van predikantsvrouw, 
waarin deze verwachtingen geformaliseerd zijn en dat een erkenning van 
de taken bevat. De Nieuwe Rotterdamsche Courant meldde in 1918 dat ds. 
J.B. Hartjes, predikant in Frankrijk, zich tijdens zijn intrededienst in Hall, bij 
Brummen, richtte tot zijn echtgenote. Hij memoreerde dat in Frankrijk ook 
sprake was van de bevestiging van de predikantsvrouw, daar ‘deze in de 
gemeente naast haar man, eene positie van zo groote betekenis inneemt.’ 
De predikant eindigde met de woorden: ‘In deze ook voor u zoo gewichtige 
ure bevestig ik u als predikantsvrouw van Hall’.6

Een ander aspect van de discussie was de honorering van de predikants-
vrouw. Zo kaartte mevrouw dr. J. van den Berg van Eysinga-Elias in 1926, 
de tijd van het vrouwenkiesrecht, in de Nieuwe Rotterdamsche Courant het 
onbezoldigd werken van predikantsvrouwen aan.7 Op zich noemde Van 
den Berg het een zegen dat er vrouwen waren die met hart en ziel het werk 
deden van wijkverpleegsters en handwerkleraressen, van privaatlessen 
geven en op huisbezoek gaan, zondagsschool houden en logies verlenen 
aan kerkelijke sprekers. 
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Toch was zij van mening dat de ‘Kerk deze idealistische vrouwen schrome-
lijk exploiteert.’ De redacteur van de krant wees erop dat de predikants-
vrouw vrijwillig deze taken verrichtte. Als ze het niet deed, kon de kerk het 
haar in geen enkel opzicht kwalijk nemen, aldus de redacteur. Een vraag is 
vooralsnog of de gemeenteleden van 1926 dit ook van mening waren of 
dat dit de mening is van de NRC-medewerker. 

Tien jaar eerder, in 1916, verscheen er een ingezonden stuk in de Nieuwe Rot-
terdamsche Courant waarin gepleit werd voor de oprichting van een vereni-
ging van predikantsvrouwen. Dit om de gemeenten duidelijk te maken dat zij 
een predikant beroepen en niet diens vrouw. De anonieme auteur bepleitte 
de vrijheid om zich zelf te zijn.8 Enkele dagen later nam een lezer het plei-
dooi voor een vereniging van predikantsvrouwen over, maar in het inge-
zonden stuk dat was ondertekend door ‘een van de jonge garde’, werd een 
draai gegeven aan het doel van de vereniging, namelijk de behartiging van 
de gemeentebelangen door het erkennen van gemeentearbeid als roeping.9

Begin twintigste eeuw bestond er een duidelijk verwachtingspatroon voor 
predikantsvrouwen. Enerzijds was er sprake van een discussie over bezoldi-
ging en een eigen ambt, de voorlopers van een eigen rechtspositie, ander-
zijds heerste er een gepassioneerde stroming waarin de roep weerklonk 
voor de vrijheid van de predikantsvrouw om haar eigen leven in te vullen.

Schrijven over vrouwen van predikanten kan alleen maar in relatie tot het 
beroep van predikant. In vogelvlucht ga ik in op de ontwikkeling van het 
ambt van predikant vanaf de reformatie en wat het betekent voor de pre-
dikantsvrouw.10

 Eeuwenlang was het celibaat de norm voor de priester. In de praktijk werd 
deze maatstaf stilzwijgend geschonden. Veel geestelijken leefden samen 
met een vrouw. Deze ‘pastoorses’ werden niet meer dan gedoogd en waren 
nogal eens onderwerp van hoon en spot.
 De reformatie maakte een einde aan de instelling van het celibaat, waar-
voor geen Bijbelse argumenten bestonden en dat een onterecht verschil 
aanbracht tussen de verschillende ambten. In de Gereformeerde Kerk 
(sinds 1816 de Nederlandse Hervormde Kerk genoemd) hechtte men van 
meet af aan een grote waarde aan de huwelijkse staat van de voorganger. 
Het kwam erop neer dat een alleenstaande pastoriebewoner werd gezien 
als afwijking van de norm. De brede acceptatie van de getrouwde voorgan-
ger maakte in de zeventiende eeuw de predikant tot een acceptabele partij 
op de huwelijksmarkt. Het huwelijk leverde veel predikanten ook status en 
bracht hen in een hogere sociale laag.11

Aangezien de gereformeerden wilden dat de domineese geen aanleiding 
gaf tot kritiek op het instituut van de gehuwde predikant, werden hoge 
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eisen gesteld aan handel en wandel van de pastoriebewoonsters. Zij moes-
ten een toonbeeld zijn van ingetogenheid en trouw, van wellevendheid en 
zedigheid. Kinderrijke gezinnen voldeden aan het ideaalbeeld. Het bete-
kende dat Gods zegen op het huwelijk rustte, letterlijk was deze verbintenis 
“een voortplanting des geloofs”. 

Het bestaan van een ideaalbeeld van de predikantsvrouw bracht met zich 
mee dat er vrouwen waren die niet voldeden aan dit beeld. In de acta van 
de kerkvergaderingen zijn daarvan enkele voorbeelden te vinden.12 De 
voorbeeldfunctie die aan pastoriebewoonsters werd gehecht, maakte de 
pastorie tot een glazen huis. De slechts sporadisch in classicale acta voor-
komende vermeldingen van tuchtprocedures tegen predikantsvrouwen 
rechtvaardigen de conclusie dat deze vrouwen in het algemeen wisten te 
voldoen aan de hoge eisen die aan hen werden gesteld.

Vanaf de reformatie was een huwelijk voor de predikant van belang. 
Dominees konden niet zonder partner. Ze moesten om een aantal rede-
nen wel getrouwd zijn. Het traktement was bescheiden en het vermogen 
van een vrouw uit gegoede stand was welkom. Voor de verzorging en het 
sociale contact was het huwelijk een uitkomst. Het leven in een pastorie 
in een kleine dorpsgemeenschap vereiste een partner met wie ervaringen 
gedeeld konden worden. ‘Heeft er ooit iemand behoefte aan enen huis-
vrouw dan gewis is het de predikant want alleen op een pastory is ook zo 
eenig.’13 Verder verrichtte de predikantsvrouw taken in de gemeente en ver-
vulde de gehuwde dominee met zijn vrouw een voorbeeldfunctie. 

Het is dan ook aantoonbaar dat in de negentiende eeuw dominees meer 
getrouwd waren dan personen uit vergelijkbare beroepsgroepen. David 
Bos stelde vast dat in 1899 het percentage ongehuwde predikanten slechts 
14 procent bedroeg, terwijl van de geneeskundigen 35 procent, van de 
onderwijzers 37 procent en van de advocaten en procureurs maar liefst 45 
procent ongehuwd was.14 In de negentiende eeuw genoten predikanten 
op grond van hun geleerdheid, de heiligheid van het ambt, hun manier 
van doen, hun uitgaven voor boeken en voor goede doelen en hun maat-
schappelijk engagement een hoog aanzien, aldus Bos. Hun traktement 
was bescheidener dan je op grond van het aanzien zou verwachten. In dit 
opzicht was er sprake van statusdiscrepantie.15

Het traktement van de dominee van ’s Heerenberg bijvoorbeeld was bij zijn 
huwelijk in 1918 f 1700,-, maar daarmee kwam het gezin niet uit en het was 
dus maar goed dat de familie van mevrouw enig geld had. Als er weer… veel 
rekeningen… kwamen ging er een brief naar bankier Nachenius in Rotterdam 
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dat er moest worden bijgepast. ‘Dat geld heeft ons gered”, zegt de dochter van 
de dominee tachtig jaar later.16

Een huwelijkspartner uit gegoede kringen was dan ook welkom. Vaak 
verloofden de aanstaande predikanten zich aan het eind van hun studie 
met een meisje van stand. Overwegend waren dat dan dochters van pre-
dikanten of zussen van studievrienden, bij voorkeur met enig vermogen. 
Een meisje dat in de pastorie was opgegroeid wist welke rol er van haar 
als ‘domineese’ verwacht werd. Ds. W. Klercq beschreef deze rol van predi-
kantsvrouw eind negentiende, begin twintigste eeuw als volgt.17

‘Zij moet er voor zorgen dat het huiselijk leven in de pastorie voorbeeldig zij, dat 
eenvoudige gastvrijheid haar huis aantrekkelijk male voor grooten en kleinen 
zonder onderscheid van rang en stand, zij heeft een deel van het armen- en 
krankenbezoek voor haar rekening te nemen, zonder zich te veel op de voor-
grond te stellen, zij moet de leiding op zich nemen van inwendige zending en 
philantropie, jongedochtervereeniging, Zondagsschool en dergelijke en bij dat 
alles toezien dat zij geen inbreuk make op het prestige van haar echtgenoot 
door zich te bemoeien met gemeentezaken die buiten haar ressort vallen. Nog 
een zwaardere taak: haar man moed inspreken, tot kalmte brengen en sterken 
bij een schaduw van twijfel…’

Wat betekende het trouwen met een predikant voor de andere huwelijks-
partner, de vrouw? Over de vrouw naast de predikant is in de vroegmo-
derne tijd weinig bekend. De predikantsvrouw verkeerde onvermijdelijk 
in de schaduw van haar man die als kerkelijk voorganger in het middel-
punt van de publieke belangstelling stond. Deze positie op de achtergrond 
leidde ertoe dat veel bronnen geen aandacht voor haar hadden.18 Pas met 
de opkomst van de vrouwengeschiedenis kwam er meer belangstelling 
voor de vrouw naast de predikant.19

De partner van een predikant, vaak de vrouw van de dominee, had in de 
hele twintigste eeuw direct te maken met het werk van haar man. Ze was 
daarin niet de enige, het gold bijvoorbeeld ook voor vrouwen c.q. partners 
van huisartsen, burgemeesters en directeuren van scholen. De verweven-
heid tussen werk en privé, de permanente beschikbaarheid, het wonen in 
een ambtswoning (pastorie bij dominees) en het bieden van ondersteu-
ning zijn voor alle beroepen in meer of mindere mate herkenbaar. Voor 
partners van predikanten kwam daarbij nog de bijzondere aard van het 
beroep van predikant.
Voor de predikant betekende de verwevenheid van werk en privé vaak 
het ontbreken van een fysieke scheiding tussen deze twee, waardoor 
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het werk er altijd was. Een duidelijke markering tussen werk en vrije tijd 
ontbrak. Vaak werd dit als nadeel ervaren, maar elk nadeel had ook zijn 
voordeel. Persoonlijk vond ik het een prettige bijkomstigheid dat de 
dominee in zijn rol als vader tussen de middag gemakkelijk de kinde-
ren kon opvangen en naar school brengen, zodat ik in die gezinsfase 
met beperkte oppasinzet een deeltijdbaan in het onderwijs kon vervul-
len. Een ander aspect was dat predikanten vaak solistisch werkten en in 
de uitvoering geen directe collega’s hadden. Een gevolg was dat hun 
partners veelal het eerste aanspreekpunt zijn om ervaringen te delen. 
De permanente beschikbaarheid voor crisispastoraat, zoals ernstige ziekte 
en overlijden, versterkte het gevoel dat het werk er altijd was. Als er iemand 
in de gemeente op sterven lag, ging dat altijd voor. Echte vrije tijd moest 
bewaakt worden. Het werken op zon- en feestdagen, inherent aan de func-
tie, was ook onderscheidend met andere beroepen. 

In 1994 woonde 85 procent van de hervormde predikanten in een pastorie.20 
De pastorie was in de formele zin een dienstwoning en daarin ook te ver-
gelijken met de ambtswoning van een burgemeester en de dokterswoning. 
Maar de pastorie werd met name in plattelandsgemeenten beschouwd als 
het huis van de gemeente. ‘Het is ‘onze’ pastorie’, aldus de gemeenteleden. 
Het wonen in de pastorie vormde een onderdeel van het traktement en 
verschilde daarin van de dokterswoning. In de contacten met pastoriebe-
woners komt naar voren dat zij de pastorie als een glazen huis ervoeren, 
soms meer dan de predikant. De laatste genoot de bescherming van het 
ambt en had zelf voor het openbare ambt gekozen.21 Het onderzoek van 
Trouw onder domineeskinderen uit 2002 liet zien dat 62 procent vond dat 
je als domineeskind in een glazen huis leefde. Het ‘glazen huisgevoel’ nam 
bij de generaties die na 1960 geboren werden, af al is het daar zeker nog 
niet verdwenen.22

Veel pastorieën in de negentiende eeuw werden gebouwd vanuit het idee 
dat dominees toch voornaam en groots moesten wonen. Grote onder-
houdsrijke huizen, met charme en sfeer. Een overzicht van oude hervormde 
pastorieën met foto’s werd verzameld door Snijders, voordat de pastorieën 
aan het eind van de twintigste eeuw in onbruik raakten en andere bestem-
mingen kregen.23

In de glossy van tien jaar predikantenbeweging Op Goed Gerucht (2010) 
werd de pastorie een van de aardigste bijkomstigheden van het vak van 
predikant genoemd. Prachtige foto’s toonden de mooiste pastorieën van 
Nederland. Anderzijds betekende het wonen in een pastorie een afhanke-
lijkheid van de kerkvoogden voor een hoognodige reparatie, een schilder-
beurt dan wel een aanpassing in de pastorie, waarvoor vaak geen geld was. 
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Zien we dat ambtswoningen voor burgemeesters en schooldirecteuren in 
de twintigste eeuw nagenoeg verdwenen zijn, pastorieën als woning voor 
de predikant bestonden nog steeds. Het maakte de mobiliteit van predi-
kanten groter als er in de nieuwe situatie een woning beschikbaar was.

De predikant werkte meestal vanuit huis, wat inhield dat de partner vaak 
ondersteuning bood in de vorm van de telefoon aannemen, afspraken 
maken en koffie zetten voor de talloze vergaderingen, maar ook klankbord 
was, een sparring partner met wie de dominee zaken doordacht. In het 
internettijdperk van de eenentwintigste eeuw gingen heel veel contacten 
per mail, die op een geschikte tijd konden worden beantwoord. Het aantal 
telefonische contacten in de pastorie nam daardoor af. 
Vanaf de tijd dat steeds meer partners van predikanten een eigen werk-
kring kregen, vervulden de telefoonbeantwoorder en de mobiele telefoon 
de telefoonwacht voor predikanten voor een deel. De rol van klankbord en 
sparring partner werd ingevuld afhankelijk van het beeld dat de predikant 
en zijn/haar partner hadden van het beroep. 
In een traditioneel beeld is de dominee de centrale figuur in het kerkelijk 
leven. Hij werkte vanuit huis, wist veel en op basis van zijn autoriteit wer-
den beslissingen genomen. Dominee zijn was dan ook vaak een solistische 
baan. Daar paste bij dat er thuis een luisterend oor was en iemand met 
wie je de zaken doornam. Soms werkte de domineesvrouw ook mee in de 
gemeente, in de vorm van het afleggen van bezoeken.
In een nieuw beeld is de dominee veel meer de teamwerker. Hij over-
legt met anderen in allerlei groepen en brengt zijn deskundigheid in. De 
inbreng van anderen wil en kan hij niet omzeilen. Werkinhoudelijk heeft 
deze predikant zijn vrouw minder nodig als klankbord. Wel voor de emo-
ties, die hij al werkend opdoet, maar dat geldt niet alleen voor de pastorie.24

Een vraag die gesteld kan worden bij het traditionele beroepsprofiel is die 
van het ambtsgeheim en de vertrouwelijkheid wat de predikant ter ore 
komt. Zou het ambtsgeheim en de vertrouwelijkheid dan ook niet moe-
ten gelden voor de predikantsvrouw? In het nieuwe beroepsprofiel zijn de 
klankbordfunctie en die van sparring partner afgeslankt en zijn er anderen 
met wie inzichten en emoties gedeeld worden. Het ambtsgeheim geldt 
voor de predikant, die wat hem vertrouwelijk ter ore komt voor zich houdt. 
Gemeenteleden moeten er soms aan wennen dat de predikantsvrouw niet 
op de hoogte is van wat er met dominee besproken is.
Beide hiervoor geschetste beroepsprofielen zijn uitersten, veel dominees 
en hun partners zullen van mening zijn dat ze zich ergens tussen beide 
polen in bevinden. Dit laat onverlet dat het onderscheiden van beide pro-
fielen de complexe werkelijkheid verheldert.
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Het heilige, onalledaagse karakter van het ambt onderscheidde de predi-
kant in vroeger tijden van andere beroepen. Hij ging als enige om met het 
heilige en bediende als enige de sacramenten in doop en avondmaal. Hij 
had als het ware een aan de ‘Ander’ ontleende status.25 Die geur van hei-
ligheid is er niet meer, de predikant wordt in steeds mindere mate in de 
samenleving als zodanig aanvaard. Hij moet zich daarentegen steeds meer 
waarmaken in zijn werk.26 

Wat nog wel is en wat zelfs een basisvereiste is, is de spiritualiteit van de 
dominee als persoon. Het geloven, de persoonlijke relatie met God ligt ten 
grondslag aan het werk van predikant. Dit is dé onderscheidende factor 
vergeleken met andere beroepen. 
Een van de taken als predikant is het leiding geven aan kerkdiensten, waarin 
de uitleg van de Bijbel en de verkondiging een onderdeel is. De predikant is 
publiekelijk de vertolker van het woord en van de leer. Inherent aan zijn rol 
is de vertaling van de inspiratie naar het dagelijks leven. Aangezien de pre-
dikant ook maar een mens is, is er onherroepelijk een spanning tussen leer 
en leven. Van de kansel spreekt hij mooie woorden, maar leeft hij daar zelf 
naar? Een andere spanning is die tussen de aardige, begripvolle persoon in 
de gemeente en de man of vrouw die thuis even niets hoeft. Dit is samen te 
vatten als de spanning tussen leer en leven.
Wanneer deze discrepantie een onoverbrugbare kloof wordt, dus als het 
leven van de predikant haaks staat op de leer, dan ontstaat er een probleem. 
In de in 1995 verschenen bundel ‘De dominee en zijn voetstuk’ wordt bij-
voorbeeld een aantal schrijnende gevallen van overspel verhaald, waarin 
de dominee van zijn sokkel valt.27 Kristine Groenhart beschrijft in Leer mij je 
liefhebben het bewogen leven van een domineesvrouw.28 Het is een illustra-
tie van de spanning tussen leer en leven.29

De partners van predikanten waren tot ongeveer 1970 vrouwen. In de tij-
den dat er in de grote protestantse kerken nog geen sprake was van vrou-
wen in het ambt (van ouderling, diaken of predikant) konden predikants-
vrouwen belangrijk kerkenwerk verzetten, vanwege hun positie.30 
Hoe heeft zich de ontwikkeling van de openstelling van de ambten voor 
vrouwen voltrokken, in het bijzonder het ambt van predikant? Honderd 
jaar geleden in 1911 werd Anne Zernike de eerste vrouwelijke predikant 
in Nederland. Zij nam het beroep aan van de doopsgezinde gemeente van 
De Knipe in Friesland. In de Remonstrantse en de Lutherse Kerk deden in 
1920 en 1929 vrouwen hun intrede.31 Deze relatief kleine kerkgenootschap-
pen vormden een voorloper. Het merendeel van de kerken behoren tot de 
Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken. 


