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Volharden bij het ideaal
De professionalisering van de protestantse
onderwijzer, 1860-1920
John Exalto

De familie Van der Kooy uit Hindeloopen is een schoolvoorbeeld van
gereformeerde emancipatie. Van huis uit kleine luyden die als veeboeren hun brood verdienden, behoorden ze tot de eerste generatie afgescheidenen die lokaal actief waren in het zich uitbreidende netwerk
van levensbeschouwelijke organisaties. Via het onderwijs wisten enkele Van der Kooyen zich verder te ontwikkelen. Van deze onderwijzers
is Tijmen van der Kooy (1875-1957) de bekendste geworden; hij had
een onbedaardelijke werklust en liet in tal van lezingen, brochures
en artikelen van zich horen. Zijn zoon Tjalling Pieter van der Kooy
(1902-1992) personificeerde de voltooiing van het emancipatieproces: hij studeerde economie aan de handelshogeschool in Rotterdam,
promoveerde in de economische geschiedenis, klom op tot secretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken en werd vervolgens hoogleraar economische geschiedenis in Leiden en hoogleraar
politieke economie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.
In deze bijdrage illustreer ik het professionaliseringsproces van de
beroepsgroep van de protestantse onderwijzers aan de hand van de
levensloop van twee generaties Van der Kooy. Ik zal allereerst nader
ingaan op de betekenis van het begrip professionalisering en de manier
waarop dat in deze casus geoperationaliseerd kan worden; vervolgens
analyseer ik een aantal elementen uit de levensloop van Tijmen van
der Kooy en zijn oom Sjouke van der Kooi (1851-1944). Oom en neef
leverden beiden een autobiografische bijdrage aan de bundel Toen wij
nog in tenten woonden (1934) waarin uit de eerste hand werd teruggeblikt op zestig jaar schoolstrijd. Tijmen van der Kooy heeft bovendien
een handgeschreven autobiografie nagelaten die in 1993 is gepubliceerd.1
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De keuze voor Van der Kooy impliceert een aantal beperkingen: dit
verhaal gaat over een begrensde periode (de jaren 1860-1920, beginnend bij het moment waarop Sjouke met zijn opleiding aanving en
eindigend bij de invoering van de wet op het lager onderwijs waarin
de pacificatie van 1917 werd geëffectueerd, grofweg de decennia van
de schoolstrijd), het is voornamelijk gebaseerd op autobiografische
bronnen en de Van der Kooyen waren overtuigde voorstanders van
bijzonder onderwijs. Hun protestantse collega’s die in het openbaar
onderwijs werkzaam waren, komen elders in deze bundel ter sprake.
Om het professionaliseringsproces van de protestantse onderwijzer
vollediger in beeld te brengen zouden meer bronnen aangeboord moeten worden. In het kader van deze bundel volsta ik echter met deze
casus die ons al veel kan leren. De levenslopen van Sjouke en Tijmen
mogen bovendien paradigmatisch heten voor veel van hun collega’s.
Professionaliseringsprocessen
De term professionalisering, synoniem van beroepsontwikkeling, is
door de sociologie gemunt om de ontwikkeling van professies in kaart
te brengen. Een probleem van het sociologische concept professionalisering is het vergelijkende karakter: prestigieuze professies zoals artsen
en advocaten vormen de impliciete norm waaraan minder prestigieuze
professies worden afgemeten. Naast deze zogenaamde ‘echte’ professies heten andere beroepen al snel ‘semi-professies’. Een volwaardige
professie heeft een groot beroepsprestige dat tot uiting komt in beloning, monopoliepositie, autonomie over de eigen beroepsuitoefening
en een professionele kennisbasis in de vorm van een op de professie
toegesneden academische opleiding.2 In de sociologische typologie
staat de onderwijzer dus bij voorbaat op achterstand. In Nederland is
er geen academische onderwijzersopleiding van de grond gekomen, de
beloning dempte het beroepsprestige en na de Tweede Wereldoorlog
was de feminisering van het beroep mede debet aan de kwalificatie
‘semi-professie’.3
De term professionalisering bergt niet alleen een impliciete norm in
zich, maar ook een impliciet idee van progressie: professionalisering
is altijd een ontwikkeling van lager naar hoger en van minder naar
meer. Bij de ontwikkeling van een beroep is daar echter niet altijd
sprake van. Evenmin voltrekken professionaliseringsprocessen zich
altijd langs exact dezelfde lijnen. In de recente theorievorming over
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professionalisering is meer aandacht voor de invloed van contextuele
factoren op de beroepsontwikkeling. Niet alleen de practicing professionals bepalen de beroepsontwikkeling, ook opleidingsinstituten, de
markt, de staat en aanpalende beroepsgroepen oefenen hier invloed
op uit. Professionalisering kan dan ook opgevat worden als de veranderingen in de betrekkingen tussen deze actoren.4
In haar dissertatie over de beroepsontwikkeling van lerarenopleiders
heeft de onderwijspedagoog Anja Swennen op basis van onder meer
het werk van de socioloog Andrew Abbott een aantal zogenoemde
‘professionaliseringsgebeurtenissen’ onderscheiden. Ze bedoelt daar
activiteiten mee die door de beoefenaars van een professie worden
ontplooid om bij te dragen aan de ontwikkeling van hun beroep. Deze
gebeurtenissen zijn belangrijke indicatoren in een beschrijving van
professionalisering zoals in deze bijdrage wordt beoogd. Ik zal hieronder de door Swennen genoemde indicatoren clusteren en vervolgens
hun bruikbaarheid voor de casus-Van der Kooy bespreken.
In de inventarisatie van Swennen zijn tenminste vier clusters te
onderscheiden: opleiding en examinering (oprichting van een professionele opleiding, het langer en moeilijker maken van de opleiding,
het ontstaan van opleiders, instelling van professionele examens, accreditatie), organisatievorming (oprichting van lokale en landelijke
organisaties, stichting van een eigen tijdschrift), het vestigen van een
monopoliepositie (pogingen een titel voor de beroepsbeoefenaars te
monopoliseren en deze wettelijk te beschermen, beschrijving van de
kerntaken van het beroep, ontwikkeling van een ethische code die
criteria aanreikt om ongekwalificeerden te weren, het verkrijgen van
door de overheid erkende licentie en certificering) en interne en externe competentiestrijd (intern tussen de grondleggers en pioniers die
een lange weg zonder veel formele studie hebben afgelegd en ervaring
belangrijker achten dan opleiding versus de nieuwkomers die een formele studie hebben volbracht en de oude garde als een obstakel zien
in het professionaliseringsproces; extern met aangrenzende professies,
inclusief een politieke strijd om het territorium af te bakenen en uit te
breiden).
Deze opsomming van professionaliseringsgebeurtenissen is niet
compleet; zo wijst Abbott ook op het kennen van de eigen geschiedenis als deel van de professionele identiteit.5 Swennen attendeert er op
dat deze gebeurtenissen niet louter als een checklist gebruikt kunnen
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worden maar dat er ook gekeken moet worden naar de vorm, inhoud
en motivatie van de professionalisering.6 De vraag is of de genoemde
clusters afdoende zijn om een historische casus te analyseren. De categorieën zijn immers sterk bepaald door sociologische modellen en
contemporaine beroepsontwikkeling. Op basis van de historische en
onderwijskundige context van de Van der Kooyen kies ik voor een
aangepaste categorisering en vraag ik achtereenvolgens aandacht voor
zeven thema’s die de professionalisering van de protestantse onderwijzer in beeld kunnen brengen. Het gaat om (1) beroepskeuze, (2)
opleiding, (3) promotie, (4) nevenfuncties, (5) de rol van beroepsverenigingen, (6) de verhouding tot aanpalende beroepen en (7) de
professionele identiteit.
Beroepskeuze
We beginnen onze verkenning met de beroepskeuze, een categorie die
in de sociologische typologie ontbreekt, maar die van groot belang is
om de beroepsbeoefenaars te begrijpen. Sjouke van der Kooi hield
van lezen en wilde al jong schoolmeester worden. Hoewel zijn oudere
broers hem daarom uitlachten, bleef hij bij zijn voornemen. Zijn vader, een actief krantenlezer met interesse in geschiedenis, stimuleerde
hem echter niet; het waren de burgemeester en een dominee uit een
naburig dorp die zijn ouders motiveerden hem voor het onderwijs
te bestemmen. Toen tegen die dominee werd gezegd: ‘Daar heb je
nu dat jongetje dat zoo goed leeren kan’, was het snel geregeld. De
predikant kwam aan de deur en Sjouke werd in 1864 als kwekeling
in de christelijke school van Koudum ondergebracht. Tijmen van der
Kooy was op school een uitblinker. De mensen zeiden: ‘Daar zit een
schoolmeester in’. Zijn twee oudere broers waren als kwekeling werkzaam, en Tijmens toekomst was dus niet moeilijk te voorspellen. Zijn
vader – die vroeger Sjouke had uitgelachen – bestemde zijn drie zoons
uit overtuiging voor het christelijk onderwijs; daar waren volgens hem
‘flinke kerels’ nodig.
Sjouke en Tijmen waren vanuit religieuze motieven overtuigde
voorstanders van het bijzonder onderwijs, door hen steevast ‘het
christelijk onderwijs’ genoemd ter onderscheiding van de openbare school. Hun beroepskeuze was echter niet uitgesproken religieus
gemotiveerd. Sjouke vermeldde weliswaar in het kader van zijn beroepskeuze dat hij even ‘innig en roerend’ wenste te kunnen bidden
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Het bestuur van de christelijke school van Sint Annaparochie, circa 1910.
Collectie Bildts Dokumintasysintrum.

80

john exalto

als de ouderlingen, en Tijmen repte over een tijd dat hij predikant en
zendeling wilde worden, de primaire motivatie voor het onderwijzersberoep was voor beiden een intellectuele en geletterde ambitie.
Omdat er nauwelijks andere mogelijkheden in deze richting voorhanden waren, lag het onderwijzerschap voor de hand. Pas in de loop van
de autobiografische teksten komt een religieuze motivatie ter sprake;
bij de beroepskeuze ontbreekt deze. Sjouke en Tijmen beschouwden
zichzelf ook niet als ‘gemankeerde dominees’, zoals de onderwijzers in
de literaire beeldvorming uit de eerste helft van de negentiende eeuw
wel voor het voetlicht treden. Mochten ze de ambitie om predikant
te worden ooit hebben gekoesterd, dan was die om twee redenen niet
eenvoudig te realiseren. In de eerste plaats was daar een goede vooropleiding voor nodig; de keuze voor gymnasium lag echter buiten hun
blikveld. Als afgescheiden jongens zouden zij, ten tweede, een religieus
gemotiveerde roeping moeten kunnen overleggen.
Dat bij Sjouke en Tijmen de hbs of het gymnasium niet in beeld
waren, had behalve met de geografische onbereikbaarheid vanuit
Hindeloopen ook alles met hun sociale positie te maken die hun beroepskeuze inperkte. Als kleine luyden behoorden hun ouders tot het
armere deel van de bevolking. De keuze voor het onderwijzersberoep
was daarom ook mede ingegeven door een streven naar sociale positieverbetering. Het grootste deel van de onderwijzers uit de negentiende
eeuw was uit ditzelfde sociale milieu afkomstig.7 In negentiende-eeuwse protestantse teksten over het onderwijzerschap werd het voelen
van een roeping tot het ‘ambt’ van onderwijzer gezien als een deel
van de professie.8 We vinden dat roepingsbesef later wel indirect bij
de Van der Kooyen terug, namelijk als zij uit ideologische motieven
voor het christelijk onderwijs kiezen, maar in de woorden die zij aan
hun beroepskeuze wijdden, speelde het geen rol.
Opleiding
Sjouke en Tijmen begonnen hun carrière als kwekeling. Zij voegden
zich daarmee in een reeds eeuwenlang functionerend opleidingssys
teem via de meester-gezel relatie. De kwekeling was de loopjongen van
de hoofdonderwijzer en deed praktijkervaring op door les te geven
aan de laagste klassen. Met de nationale schoolwet van 1806 werd
voor het eerst een formele toegangseis tot het beroep ingesteld: onderwijzers moesten een staatsexamen afleggen. De eisen voor dit exa-
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men werden in de loop van de negentiende eeuw verzwaard.9 Hoewel
de wetgever een examen had ingesteld, werden er van overheidswege
maar een handvol rijkskweekscholen gesticht; de opleiding werd grotendeels aan de ‘markt’ overgelaten. Als tussenoplossing werden er
rijksnormaallessen ingesteld waar verschillende (hoofd)onderwijzers
aan verbonden waren die buiten hun lestijden kwekelingen op het
staatsexamen voorbereidden. Ook ontstonden hier en daar christelijke
normaallessen die een moeizamer bestaan leidden omdat ze aanvankelijk geen subsidie kregen en later alleen ‘examenfinanciering’. De
normaallessen werden van overheidswege geaccrediteerd; er was dus
wel enig toezicht op de opleiding. Daarnaast waren er vele kwekelingen die door hun eigen hoofdonderwijzer werden opgeleid.
Dat was blijkens het verhaal van Sjouke een kwetsbaar systeem. Op
twaalfjarige leeftijd deed hij zijn intrede in de christelijke school te
Koudum. Zijn ouders moesten kostgeld en leerboeken betalen en bovendien een bijdrage aan de opleiding. Die opleiding liet echter erg
te wensen over wegens het niveau van de hoofdonderwijzer, ze was
volgens Sjouke ‘hoogst gebrekkig’. Voor uitleg van de moeilijke vakken
moest hij een beroep doen op de hoofdonderwijzer van de openbare
school van Hindeloopen waar hij zelf had schoolgegaan. Een nieuwe
en jongere hoofdonderwijzer te Koudum deed het al niet veel beter;
hij was een ronduit slechte didacticus die geen orde kon houden en
onder het uitroepen van de woorden ‘Er uit, beesten!’ zijn klas naar
huis joeg. Sjouke stortte zich vol enthousiasme op het onderwijs; dat
ging echter ten koste van zijn studie maar dat werd door zijn beoogde
opleiders niet gecorrigeerd. Na vijf jaar, aan het begin van de jaren
1870, haalde hij zijn akte; twee jaar later verwierf hij de hoofdakte en
kort daarop werd hij aangesteld als hoofdonderwijzer. Hij werd nu
zelf opleider van kwekelingen.
Dat hij dat beduidend beter deed dan zijn leermeesters, weten we
uit het verhaal van Tijmen, die als kwekeling bij zijn oom in Sint Annaparochie werd aangesteld. Tegen de tijd dat Tijmen voor onderwijzer ging leren, waren de opleidingsmogelijkheden in christelijke kring
sterk uitgebreid. Hij vroeg een studiebeurs aan bij de Gereformeerde
Kweekschool in Amsterdam en de Christelijke Normaalschool in
Den Haag. De Haagse beurs werd hem toegewezen, maar omdat oom
Sjouke hem als kwekeling een honorarium bood en Den Haag geld
kostte, werd hij in 1891 naar Sint Annaparochie gezonden. Sinds de
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onderwijswet van 1878 was de minimumleeftijd vastgesteld op vijftien
jaar. Elke ochtend kreeg hij van zes tot half acht les, werkte vervolgens
de hele dag in school, maakte een wandeling van een uur en ging om
uiterlijk tien uur naar bed. De volgende dag zat hij soms al om vier
uur te studeren. Tijmen schreef veel uitvoeriger over het staatsexamen
dan Sjouke; in zijn dagen waren de eisen dan ook flink zwaarder geworden. In tegenstelling tot Sjouke keek hij met waardering terug op
zijn opleiding die hem meer kans op ontplooiing had geboden dan
‘meer geperfectionneerde inrichtingen’ met hun klassikale systeem.
Ook Tijmen deed na vijf jaar staatsexamen en behaalde vervolgens
de na-akte (het diploma bijbels onderwijs), een initiatief van de koepelorganisaties voor christelijk onderwijs, en de hoofdakte.
Sjouke heeft na de hoofdakte niet verder gestudeerd; Tijmen deed
dat wel. Hij behaalde de lo-akten Duits, Frans en Engels, waarvoor
hij les nam bij onderwijzers in de regio die die akten reeds in bezit
hadden. Om die lessen te kunnen volgen, leerde hij fietsen en schafte
zich een fiets aan. In 1912 en 1932 volgde hij bovendien een buitenlands ‘nascholingsprogramma’, de zogeheten Ferienkurs in Jena, waar
hij onder het gehoor zat van de pedagogen Wilhelm Rein (1847-1929)
en Georg Weiss (1885-1951). De cursussen waren door Rein opgezet
vanuit de door hem ervaren ‘Professionalisierungsbedürfnis’ van de
onderwijzer. Geïnspireerd door het Duitse voorbeeld organiseerden
de christelijke onderwijsorganisaties in Nederland in de periode 19161925 ook ‘vakantiecursussen’ voor onderwijzers. Deze cursussen kunnen beschouwd kunnen worden als voorloper van de in 1925 aan de
Vrije Universiteit gestarte opleiding mo-pedagogiek.10
Terwijl Tijmen voor zijn lo-akten studeerde, gaf hij vijfenhalve dag
per week les aan een christelijke school en was hij bovendien verbonden aan de christelijke normaallessen in Workum. In 1908 volgde de
benoeming tot hoofdonderwijzer in Wildervank, waar hij een school
met negen leerjaren onder zijn bestier kreeg: naast gewoon lager onderwijs werd er ook uitgebreid lager onderwijs (ulo) aangeboden.
Dankzij zijn onderwijs werden er voor het eerst leerlingen uit Wildervank aan de hbs in Veendam toegelaten. Sinds zijn Wildervankse
jaren repte Tijmen niet meer over de opleiding van kwekelingen; hij
was daar als hoofd van een ulo-school te druk voor en het systeem
liep aan het begin van de twintigste eeuw ook op zijn einde met de
toename van het aantal dagopleidingen. Vanaf 1920 werd de kweek-
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school de enige wettelijk toegestane route naar het onderwijzerschap.
Hoewel Tijmen qua intellectuele ontplooiing het model was van de
gereformeerde onderwijzer, had hij één ding niet goed geleerd, en dat
was lesgeven. Hij kon niet altijd even goed orde houden, wat hem in
Vlaardingen – inmiddels een veertiger – de bijnaam ‘de kriet’ (het
krijtje) opleverde. Om zijn gezag te handhaven, gooide hij ongehoorzame leerlingen krijtjes naar het hoofd.11
Promotie
De mobiliteit van zowel Sjouke als Tijmen binnen het christelijk onderwijs was relatief groot; op hun laatste standplaats na vertrokken ze
steeds na enkele jaren naar een nieuwe plek. Sjouke kreeg zijn eerste
betaalde onderwijzersbaan in 1871 te Franeker, vertrok in 1872 naar
Koudum, in 1874 naar Workum, in 1876 naar IJlst, werd in 1877
hoofdonderwijzer te Wirdum, in 1883 te Arum, in 1888 te Sint Annaparochie. Hier bleef hij tot zijn pensionering in 1921. Tijmen werd
in 1894 onderwijzer te Oppenhuizen, verhuisde in 1897 naar Utrecht,
in 1898 naar Sint Annaparochie, enkele maanden later werd hij benoemd tot hoofdonderwijzer in Oostwold, in 1900 verhuisde hij naar
De Krim, in 1906 naar Bolsward, in 1908 naar Wildervank waar hij
hoofdonderwijzer werd van een ulo-school, in 1914 aanvaardde hij
dezelfde functie te Vlaardingen. Daar ging hij in 1936 met pensioen.
Die mobiliteit had twee redenen. Het christelijk onderwijs verkeerde
in deze decennia in opbouw zodat op veel plaatsen nieuwe scholen
werden gesticht die capabele hoofdonderwijzers aantrokken. In de
tweede plaats speelde promotie een rol. Wie zijn financiële positie wilde verbeteren, moest solliciteren naar een plaats waar een hoger traktement werd geboden. Bovendien was het gebruikelijk om pas in het
huwelijk te treden als de positie van hoofdonderwijzer was verworven.
Sjouke heeft nooit zelf gesolliciteerd maar werd steeds door een
schoolbestuur ‘geroepen’, zoals hij dat zelf omschreef. De procedure
daarvan leek sterk op die van het ‘beroepen’ van een predikant.12 Het
schoolbestuur schreef de beoogde kandidaat een brief en kwam al of
niet onaangekondigd in de klas op bezoek. Er volgde een gesprek en
een aanbod met traktement. Het zittende schoolbestuur kon de onderwijzer verzoeken te blijven en diens traktement als blijk van dank – of
als pressiemiddel – verhogen. Het voordeel voor een schoolmeester
was dat hij elders met schone lei kon beginnen; zijn reputatie in zijn
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standplaats kon echter wel schade lijden als ze hem niet kwijt wilden.
Toen Sjouke aan het bestuur te Wirdum vertelde dat hij naar Arum
zou gaan – op een jaarsalaris van 900 gulden plus vrije woning, 150
gulden hoger dan in Wirdum – was het bestuur boos. De dominee
preekte ’s zondags over ‘het zondig vertrek, de smartvolle ervaring en
de berouwvolle wederkeer’ naar aanleiding van Ruth 1:1. Sjouke noteerde in zijn autobiografische schets dat hij met volle vrijmoedigheid
naar Arum vertrok omdat God zijn weg daarheen had geleid.
Tijmen, een kwart eeuw na Sjouke in het beroepsleven ingetreden,
werd niet ‘beroepen’ maar solliciteerde op vacatures. Hij ontmoette op
een van zijn standplaatsen een predikant die vond dat hij een ‘beroep’
af moest wachten, maar Tijmen wilde ‘den weg der middelen inslaan,
en dan verder de zaak in Gods hand overgeven’. Hij noteerde ook dat
hij wel moest solliciteren om zijn positie te verbeteren, allereerst om
hoofdonderwijzer te worden, vervolgens om zijn lo-akten te gelde
te maken en ten slotte om zijn groeiende gezin te onderhouden. Hij
wijdde een afzonderlijk hoofdstuk van zijn autobiografische schets
aan de traktementen, een aanwijzing dat dit voor hem een belangrijke kwestie was. Volgens Tijmen was er sprake van ‘achteruitzetting’
van de christelijke onderwijzer. De schoolbesturen moesten de traktementen grotendeels uit eigen zak bekostigen terwijl de openbare
onderwijzers uit de staatskas werden betaald. Sinds de onderwijswet
van 1889 betaalde de staat weliswaar een minimumsalaris (maximaal
de helft van een regulier traktement) maar de hoogte van de salarissen werd verder vrijgelaten. Het kabinet-Kuyper bracht in 1905 een
verdere gelijkstelling van de (minimum)salarissen, een stelsel van periodieke (vijfjaarlijkse) verhogingen en een minimumpensioen voor
het bijzonder onderwijs. De volledige gelijkstelling volgde in 1920,
als uitvloeisel van de pacificatie.
Voordien bestond er niet alleen rechtsongelijkheid tussen openbaar
en bijzonder onderwijs, maar ook binnen het bijzonder onderwijs:
de besturen bepaalden op eigen houtje het salaris en de arbeidsvoorwaarden, en het hing van de schaarste aan onderwijzers en diens
persoonlijke onderhandelingspositie af welk contract werd gesloten.
Daarbij speelde niet alleen de rijkdom van het bestuur (c.q. de ouders
en kerken die erin vertegenwoordigd waren) een rol, ook de grootte
van de school en daarmee de zwaarte van de taak van de onderwijzer
zal zijn meegewogen. Een eenmaal vastgesteld traktement werd in
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principe niet verhoogd. Dat Tijmen naarmate zijn gezin uitbreidde
er steeds iets op vooruitging, was niet vanzelfsprekend. Gewoonlijk
had de hoofdonderwijzer naast zijn salaris ook recht op vrij wonen.
In De Krim had Tijmen bovendien vrij gebruik van brandturf. Het
voordeel van het wonen op het platteland, aldus Tijmen, was dat elk
huis wel een tuin had, ‘waaruit men eten kon, zoodat er heel wat aan
den groentenboer bespaard werd’.
De financiële positie van de christelijke onderwijzer verbeterde zeer
geleidelijk. Tijmen tekende ter relativering aan dat predikanten het
lang niet altijd beter hadden. Zo kende hij een predikant met een
traktement van 600 gulden, vrij wonen en een vet varken, terwijl hij
zelf op dat moment 650 gulden verdiende, met vrije woning en vrij
gebruik van brandturf. Zijn vrouw verdiende daarenboven nog 150
gulden met de lessen in nuttige handwerken. Het grote verschil tussen Sjouke en Tijmen is dat de eerste de beroepen afwachtte en een
voorgesteld traktement zonder meer aanvaardde, terwijl Tijmen zelf
solliciteerde, zijn eigen vooruitgang bewerkte, en altijd onderhandelde
over traktement en voorwaarden. Dat onderscheid werd niet alleen
veroorzaakt door een generatieverschil; de factor persoonlijke ambitie
speelde hierin ook een rol. Dat blijkt wel als we Tijmens loopbaan
naast die van zijn beide broers leggen, die na korte tijd klasse-onderwijzer te zijn geweest hun verdere werkzame leven als schoolhoofd in
dezelfde plaats zijn gebleven, Klaas te Winsum in Groningen, Paulus
te Nijeveen in Drenthe. Van de drie broers had Tijmen veruit de meeste
ambitie.13
Nevenfuncties
Het onderwijzersberoep kende tot in de eerste helft van de negentiende eeuw diverse semi-kerkelijke nevenfuncties, zoals koster, doodgraver, organist, voorzanger en voorlezer. In het openbaar onderwijs
raakte die cumulatie van functies door de scheiding van kerk en staat
in toenemende mate in onbruik. De onderwijzers van de christelijke
school hebben dit type functies echter nog lange tijd gecombineerd.
Sjouke was organist en leider van de jongelings- en zangvereniging
van de Gereformeerde Kerk. In Arum was hij betrokken bij een
evangelisatie van orthodox-hervormden in de school. Ze wilden niet
naar de liberale hervormde gemeente en zich evenmin bij de christelijke gereformeerden aansluiten. Met goedvinden van het schoolbe-
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stuur – waarin zij zelf participeerden – kwamen ze op zondagavond
samen in het schoolgebouw. Sjouke trad daar op als voorlezer en
voorzanger. Vanuit de Arumse jongelingsvereniging werd bovendien
een zondagsschool in het naburige en vrijzinnige Pingjum opgezet.
De vereniging vroeg aan het gemeentebestuur hiervoor de openbare
school te mogen gebruiken. De gemeenteraad, op z’n zachtst gezegd
niet gecharmeerd van dit orthodoxe initiatief, eiste de aanstelling van
een gediplomeerd godsdienstonderwijzer. Sjouke toonde daarop het
diploma bijbels onderwijs (de na-akte van de koepelorganisaties voor
christelijk onderwijs), waarmee de raad schoorvoetend akkoord ging.
De zondagen van Sjouke waren drukbezet: tweemaal orgelbegeleiding
in eigen kerkelijke gemeente, eenmaal dienst in de hervormde evangelisatie, zondagsschool in Pingjum en ’s avonds nog zangvereniging.
Als ‘eerste generatie schoolstrijder’ raakte hij in de jaren 1860-1890
op diverse plaatsen betrokken bij kerkelijke conflicten. Het waren de
decennia waarin de richtingen in de Hervormde Kerk scherp tegenover elkaar kwamen te staan en waarin de verhoudingen tussen orthodox-hervormden, afgescheidenen en dolerenden nog niet waren
uitgekristalliseerd. Dat had in de plaatsen waar Sjouke werkzaam was
duidelijk zijn weerslag op de christelijke school die in dit krachtenveld
vaak meer dan één partij nodig had om te kunnen bestaan. In de jaren
negentig, toen Tijmen het beroepsleven intrad, waren de kerkelijke
verhoudingen veel stabieler. De christelijke school was toen ook een
meer gevestigd instituut.
Tijmen was dan ook een ‘tweede generatie schoolstrijder’. Hij vervulde wel enigszins een pioniersrol als hoofd van de ulo-school te
Wildervank. Met het klaarstomen van kandidaten voor de hbs leverde
hij een belangrijke bijdrage aan de gereformeerde emancipatie. Evenals
Sjouke was Tijmen kerkorganist. Ook was hij nauw betrokken bij de
jongelingsverenigingen. De zondagsschool liet hij echter aan anderen
over. In Vlaardingen was hij één periode ouderling in de Gereformeerde Kerk. In Oostwold en De Krim had hij ook nevenfuncties buiten
kerkelijke kring: hij was als onderwijzer verbonden aan de christelijke normaallessen die hij samen met drie andere hoofdonderwijzers
uit de regio had opgezet. In De Krim was hij de initiator en eerste
voorzitter van de antirevolutionaire kiesvereniging Nederland en
Oranje. Hij werkte intensief met enkele predikanten samen om de
bevolking politiek te activeren. In Vlaardingen raakte hij betrokken bij
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de gereformeerde onderwijsorganisaties: als voorzitter van de afdeling
Vlaardingen e.o. van het Gereformeerd Schoolverband (gsv), de koepelorganisatie van gereformeerde scholen, voorzitter van de afdeling
Vlaardingen van de Vereeniging van Christelijke Onderwijzers (vco),
secretaris van de provinciale afdeling van de vco en voorzitter van de
commissie van gedelegeerden namens het gsv voor de Kweekschool
met den Bijbel te Rotterdam.14
Naast dit bestuurlijke werk nam Tijmen nog een andere rol op zich,
namelijk die van ‘inleider’. Eenmaal gevestigd als hoofdonderwijzer gaf
hij tussen de vijf en tien lezingen per jaar voor schoolverenigingen, antirevolutionaire kiesverenigingen, kerkelijke evangelisatiecommissies
en lokale afdelingen van Patrimonium, gsv, vco en cns (de Vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs). Slechts een enkele
maal hield hij een inleiding op een landelijke jaarvergadering; voor
die bijeenkomsten stonden over het algemeen grotere namen op de
rol. Veel lezingen haalde Tijmen overigens wel tot zesmaal toe uit de
kast voor verschillende publieken. Hij publiceerde ze na verloop van
tijd vaak ook nog, als brochure voor een van de onderwijsorganisaties
of als artikel of artikelenserie in een van de periodieken waar hij bij
betrokken was. Sinds 1908 was hij medewerker van Onze Vacatures en
van het Paedagogisch Tijdschrift voor het Christelijk Onderwijs. Aan
beide periodieken leverde hij diverse bijdragen. Welhaast nog actiever
hanteerde hij de pen voor het Vlaardingse antirevolutionaire blad Ons
Beginsel (later minder pretentieus hertiteld tot Ons Volksblad).
‘Al die lezingen, referaten en schetsen heb ik nog’, schreef Tijmen in
zijn autobiografie, ‘ik weet, dat de meeste collega’s zich daar niet zoveel
mee hebben ingelaten, en wanneer ik me de vraag stel, waarom ik het
wel deed, en met zoveel genoegen deed, dan kan ik de gedachte niet
van me af zetten, dat dit nawerking was van het voorbeeld, dat onze onvergetelijke Vader ons had gegeven, wiens belangstelling ook over alle
terreinen ging.’ In 1923 schreef Van der Kooy op verzoek van het gsv
in de brochurereeks ‘Voor Onderwijs en Opvoeding’ een aflevering
over Het typeerende van de gereformeerde school. Enkele medewerkers
van Calvin College in Grand Rapids vertaalden het onder de titel
The distinctive features of the christian school (1925). Op de titelpagina
heette de auteur ‘Principal of the Dr. A. Kuyper School, Vlaardingen,
Netherlands’. Die buitenlandse belangstelling is wel een van de sterkste
aanwijzingen voor het toenmalige succes van onderwijsorganisaties
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als het gsv. Na zijn pensionering schreef Tijmen op verzoek van de
Leidse dialectprofessor G.G. Kloeke een standaardwerk van geheel
andere orde: De taal van Hindeloopen (1937).
Beroepsverenigingen
Sjouke van der Kooi was vrijwel alleen lokaal actief; hij gaf zijn beste krachten aan kerk en school van Sint Annaparochie. In landelijke
verbanden mengde hij zich zo ver bekend niet. Als kwekeling te Koudum – bijzonder slecht begeleid door de plaatselijke hoofdonderwijzer – trok hij profijt van een regionaal christelijk onderwijzersgezelschap. De christelijke onderwijzers hadden zich naar het voorbeeld
van hun collega’s uit het openbaar onderwijs kennelijk al in een vroeg
stadium in gezelschappen georganiseerd.15 In zijn Arumse tijd was hij
betrokken bij de Bond Wonseradeel waarin orthodoxe predikanten
en onderwijzers zich hadden verenigd om het christelijk onderwijs
in deze gemeente te stimuleren. Voor noodlijdende scholen werden
financiën bijeenvergaard; tijdens het winterseizoen hielden predikanten preken en gaven onderwijzers lezingen.
Zoals we hierboven reeds hebben gezien, was Tijmen veel actiever in
de landelijke onderwijsorganisaties, zowel in plaatselijke en regionale
afdelingen als in de commissie van gedelegeerden voor de Rotterdamse
kweekschool. Hij was bovendien een trouw bezoeker van de landelijke jaarvergaderingen die door hem als hoogtijdagen werden beleefd.
Dat Tijmen inmiddels tot de kerngroep van protestantse onderwijzers
was gaan behoren blijkt uit zijn functie als docent pedagogiek aan de
schriftelijke cursus-Hajer ter opleiding voor de na-akte.
De autobiografische teksten van Sjouke en Tijmen bieden weinig
aanknopingspunten voor een nadere reflectie op de rol van de beroepsverenigingen. Tijmen schreef uitvoerig over de salariëring, maar
liet daarbij de rol van de beroepsverenigingen buiten beschouwing.
Over de inzet van deze verenigingen voor bijvoorbeeld het pensioen,
dat al in de negentiende eeuw tot de nodige discussie aanleiding had
gegeven (mocht de christelijke onderwijzer zich daarvoor aansluiten
bij het fonds van het Nederlands Onderwijzers Genootschap?), doet
hij het zwijgen toe.16 Het staat echter buiten kijf dat organisaties als de
Schoolraad, cns, gsv en vco een belangrijke netwerkfunctie voor de
protestantse onderwijzer hebben vervuld. Zowel de vergaderingen op
lokaal, regionaal en nationaal niveau als de diverse periodieken heb-
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Sjouke van der Kooi (1851-1944). Collectie Wim van der Kooij.
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ben het collectieve zelfbewustzijn van de protestantse onderwijzers
als volwaardige beroepsgroep enorm versterkt.
Aanpalende beroepen
Binnen het onderwijzerskorps liep er zowel voor Sjouke als voor Tijmen één absolute scheidslijn. Dat was niet de scheidslijn tussen hoofden klasse-onderwijzers die in 1896 leidde tot de stichting van de Unie
van Christelijke Onderwijzers naast de vco. De Unie werd opgericht
door klasse-onderwijzers die vonden dat de vco – sindsdien ‘de Grote’
genoemd – te sterk door hoofdonderwijzers werd gedomineerd en te
weinig deed aan de verbetering van de rechtspositie. Voor de Van der
Kooyen lijkt dit standsverschil geen rol te hebben gespeeld. In 1916
introduceerde Tijmen in Vlaardingen personeelsvergaderingen waarop de collega’s bij toerbeurt een inleiding verzorgden. Omdat dit te
hoog gegrepen was, werd besloten de week op maandagochtend gezamenlijk met gebed te beginnen en op zaterdagochtend met hetzelfde
ritueel te besluiten – ook weer bij toerbeurt door de collega’s. Maar
zelfs deze teambijeenkomsten bleken na verloop van tijd niet haalbaar,
een indicatie dat de onderlinge contacten niet bijster intensief waren.
De absolute scheidslijn was ook niet die tussen gereformeerd en
hervormd. Hoewel beiden overtuigd gereformeerd waren, werkten
ze steeds broederlijk samen met hervormden als er sprake was van
gecombineerde schoolbesturen. Hun rol was eerder die van vredestichter dan die van onruststoker; beiden hebben de partijen meer
dan eens met elkaar moeten verzoenen. Als afgescheidenen gingen ze
probleemloos met de Vereniging van 1892 mee. Vooral Tijmen was
daar als bewonderaar van Kuyper een voorstander van; dat het nieuwe
schoolgebouw te Vlaardingen in 1921 de Dr. A. Kuyperschool ging
heten, zou weleens zijn idee geweest kunnen zijn.
Voor Sjouke en Tijmen liep er een absolute scheidslijn tussen openbaar en bijzonder onderwijs – alleen het laatste mocht volgens hen op
de naam ‘christelijk’ aanspraak maken. Ze hadden zelf in hun jeugd
de openbare school van Hindeloopen bezocht; destijds vormden de
afgescheidenen nog een te kleine minoriteit om een christelijke school
te kunnen stichten. Tijmen maakte tijdens zijn schooljaren al kennis met die scheidslijn. In 1884 werd op school het eeuwfeest van
de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen gevierd. Een afgescheiden
ouderling trok langs de deuren met de boodschap: ‘Der naat henne’
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(daar niet heen), zodat de Van der Kooyen en andere afgescheiden
kinderen die dag thuis bleven. ‘In onze jeugdige zielen ontstond reeds
vroeg het besef van een zekere antithese’, noteerde Tijmen in zijn autobiografie. Sjouke en Tijmen kenden de religieuze neutraliteit van
de openbare school uit eigen ervaring. De liberale hoofdonderwijzer
van Hindeloopen kon zijn aversie tegen de antirevolutionairen niet
onderdrukken, terwijl Sjouke in het openbare leven nogal wat smaad
heeft ondervonden als vertegenwoordiger van de christelijke school.
De persoonlijke verhoudingen met de onderwijzers van de openbare
school te Hindeloopen waren overigens uitstekend – Sjouke kreeg als
kwekeling te Koudum bijles van zijn oude schoolmeester en Tijmen
heeft, toen hij op zoek was naar een baan, enige tijd in Hindeloopen
geassisteerd. Het niet vrijuit kunnen spreken over bijbel en christendom was hem echter een doorn in het oog.
In de tijd van Tijmen nam het christelijk onderwijs een meer gevestigde positie in en ondervond de bijzondere school ook minder smaad
van liberale zijde. Niettemin schrijft ook hij over ‘achteruitzetting’ in
financieel opzicht en ‘offers’ die het christelijk onderwijs vroeg. Direct
nadat hij in Vlaardingen was aangekomen werd hij geconfronteerd
met een vervelende kwestie. Twee onderwijzers van zijn school, die
slecht met het bestuur overweg konden, wonnen informatie in bij de
plaatselijke openbare school met het doel daar te solliciteren. Zodra
het bestuur daar lucht van kreeg, werden ze op staande voet ontslagen.
Volkomen terecht, vond Tijmen. De kloof tussen openbaar en bijzonder onderwijs was in 1914 dus nog even diep als vijftig jaar daarvoor.17
Met collega’s uit het openbaar onderwijs waren dan ook weinig contacten.
Het aanpalende beroepenconglomeraat van de ‘lagere geestelijkheid’ – zoals godsdienstonderwijzers, catechismeermeesters en evangelisten – komen we bij Sjouke en Tijmen niet tegen. Dat zal ermee
te maken hebben gehad dat die met name in de Hervormde Kerk
voorkwamen terwijl zij voornamelijk op de Gereformeerde Kerken georiënteerd waren.18 Nauwe contacten waren er wel met de aanpalende
beroepsgroep van de predikant. Sjouke had met de meesten van hen
een goede relatie, ook in hun rol als voorzitter van het schoolbestuur.
Hij schikte zich vermoedelijk makkelijker dan Tijmen die meer op zijn
strepen stond en om die reden zo nu en dan botste met de dominee.
In zijn Wildervankse tijd had hij ‘een minder aangename verhouding’
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met ds. F.G. Petersen van Veendam. In De Krim had hij moeite met ds.
O. Cazemier die naar zijn mening een lakse houding had gehad in de
tijd van schoolstichting, en ook na opening van de school nauwelijks
interesse toonde. Toen Tijmen de geesten politiek wilde doen ontwaken in het Sallands Volksblad, schreef hij aanvankelijk onder pseudoniem. Hij wilde namelijk de plaatselijke predikant C. Goris ‘ontzien’
die weinig met politiek ophad. Hoewel de predikant zich aansloot
bij de door Tijmen opgerichte kiesvereniging Nederland en Oranje,
was hun verhouding ‘een tijdlang niet al te best’. In het algemeen kon
Tijmen slecht overweg met mensen die in zijn ogen te weinig actiebereidheid toonden. Voor geestverwante predikanten had hij alleen
maar lof, zoals voor ds. K. Schilder die drie jaar in Vlaardingen stond.
‘In den omgang was hij een beminnelijk jongman.’
Met schoolopzieners en -inspecteurs heeft met name Sjouke nogal
wat te stellen gehad. Ze maakten hem het leven moeilijk door opzichtig de naleving van kleine en formele regeltjes te controleren. Tijmen
geeft over zijn relatie met de inspectie geen informatie. Wel zocht hij,
als daar aanleiding toe was, contact met de politiek. In Vlaardingen bijvoorbeeld, in de kwestie met de twee malcontente onderwijzers, pleegde hij overleg met ‘onze J. van der Molen’, de Rotterdamse arp-wethouder van onderwijs Jan van der Molen, later Tweede Kamerlid en
burgemeester van Renkum. Tijmen kende, mede dankzij zijn nauwe
betrokkenheid bij de gereformeerde onderwijsorganisaties, de weg
naar de ‘grote mannen’. Zo zocht hij in 1932 contact met Hendrikus
Colijn met het verzoek of er voor zijn juist gepromoveerde zoon plaats
was op de redactie van De Standaard waarvan de arp-leider hoofdredacteur was. Door bemiddeling van Colijn kon de jonge econoom aan
de slag als ambtenaar op het ministerie van Economische Zaken.19
Professionele identiteit
Volgens de socioloog Abbott is het kennen van de eigen geschiedenis
deel van de professionele identiteit. Zo bezien was de professionele
identiteit van zowel Sjouke als Tijmen sterk ontwikkeld. Beiden leverden vanuit hun professionele betrokkenheid bij het christelijk onderwijs een bijdrage aan de bundel Toen wij nog in tenten woonden (1934).
Lokale en nationale jubilea van het christelijk onderwijs werden door
beiden vol overgave meegevierd. Bij het zilveren schooljubileum te
Sint Annaparochie vloeide de herdenking van de schoolstrijd samen
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Tijmen van der Kooy (1875-1957) en zijn echtgenote Hitje Koopmans
(1875-1960), geportretteerd in 1920. Collectie Wim van der Kooij.
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met de geschiedenis van de natie; naast een tekening van de overhandiging van het volkspetitionnement in 1878 aan koning Willem iii werd
een tekening opgehangen van de aanbieding van het smeekschrift der
edelen uit 1566. Dat de burgemeester blijk gaf van zijn belangstelling,
was een uiting van de pacificerende tendenties die in 1892 inmiddels
in de schoolstrijd zichtbaar waren geworden. Tijmen was present bij
de jubilea van landelijke instituties als vco en cns.
Ook aan vaderlandse gedenkdagen en Oranjefeesten werd de nodige aandacht besteed, op eigen school of samen met het hele dorp.
Beide onderwijzers beschouwden zichzelf dan ook als opvoeders van
het gereformeerde volksdeel dat zij als de kern der natie beschouwden. God, Nederland en Oranje vormden in hun perceptie een onbreekbaar drievoudig snoer. In 1934 herdacht Tijmen zijn veertigjarig
jubileum in het onderwijs. ‘Gister was prinses Juliana jarig geweest’,
noteerde hij toen in zijn autobiografie, ‘laat ons blijven bij Oranje,
en blijven bij Gods Woord.’ Wie kennisneemt van het professionele
leven van Sjouke en Tijmen, aldus de socioloog D.Th. Kuiper, moet
concluderen ‘dat dergelijke onderwijzers een cruciale rol speelden in
de calvinistische versie van het burgerlijk beschavingsoffensief en een
bijdrage leverden aan de integratie van de gemeenschappen waarin
ze werkten in een nationaal-gereformeerd cultuurpatroon. En door
zelfstudie, “training on the job” en het gebruik van alle geboden mogelijkheden ontwikkelden ze tijdens dit proces ook zichzelf. Beider
levensloop roept onweerstaanbare associaties op aan elementen uit
de these van de socioloog Max Weber over de “innerweltliche Askese”
van bepaalde stromingen in het calvinisme, die zich anders dan de
middeleeuwse monniken niet uit de wereld terugtrekken, integendeel
“wel in, maar niet van de wereld” van hun beroep een roeping maken.’20
Kuiper doet hier een belangrijke constatering: Sjouke en Tijmen
deelden in het burgerlijk beschavingsoffensief zoals dat bijvoorbeeld
door de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen werd ontplooid. Ze
onderscheidden zich van de liberale en socialistische varianten door
nadrukkelijk voor de calvinistische versie te opteren. Hun professionele identiteit als christelijk onderwijzer werd dan ook in belangrijke
mate door dat calvinisme bepaald. Tijmen werd een steunpilaar van de
gereformeerde zuil, een aanhanger van de arp en de Gereformeerde
Kerken en een discipel van Abraham Kuyper. In zijn autobiografie
noteerde hij dat hij Kuyper diverse malen had horen spreken, ‘en alles

volharden bij het ideaal

95

was even schitterend’. In 1912 kwam Kuyper naar Groningen voor
een verkiezingstournee. Hij sprak in een ‘stampvolle kerk’ over ‘uit
het diensthuis uitgeleid’. Onder de mensen was grote geestdrift, en
velen deden hem uitgeleide toen hij naar de trein ging. ‘Velen drukten
hem voor de open coupé-ramen nog de hand. Wat tijden waren dat!
Zou zo iets weer terug komen?’ In het Vlaardingse antirevolutionaire
periodiek Ons Volksblad deed Tijmen verslag van de begrafenis van
Kuyper. Hij vergeleek de overledene met Willem van Oranje na wiens
dood de kinderen schreiend door de straten gingen. Onder leiding van
Colijn en Idenburg zag hij een grote, ja nationale toekomst voor de antirevolutionaire beweging. Hij maakte Kuypers woorden tot de zijne:
volharden bij het ideaal door handhaving van de heilige beginselen.21
Wat de godsdienstige identiteit betreft was er weinig verschil tussen
Sjouke en Tijmen. Beiden wilden via hun onderwijzerschap de heilige
beginselen aan nieuwe generaties overdragen, al formuleerde Sjouke
het niet op zo’n defensieve en kuyperiaanse manier. Sjouke was dan ook
de dorpsonderwijzer terwijl Tijmen via zijn nevenfuncties ook steeds
het belang van de gereformeerde zuil in het oog hield. Dat verschil in
blikveld had zijn weerslag op hun professionele identiteit. Sjouke zette
zich onbaatzuchtig in voor school en kerk in Sint Annaparochie, zijn
leefwereld reikte niet verder dan het Bildt. Tijmen daarentegen werd
opgenomen in een nationaal netwerk van gereformeerde organisaties,
deelde in de toegenomen mobiliteit, studeerde verder en was intellectueel beter ontwikkeld. Zijn voorkomen en teksten stralen meer
zelfbewustzijn uit. Het lokalisme van Sjouke en de nationale zuil
oriëntatie van Tijmen weerspiegelen de veranderingen die zich sinds
de jaren 1880 in de Nederlandse samenleving hadden voltrokken. Het
was dan ook vooral Tijmen die bijdroeg aan de door Kuiper benoemde
integratie in een nationaal-gereformeerd cultuurpatroon.
Toch moet ons dat er niet toe verleiden om de professionele identiteit van Tijmen als ‘beter’ of ‘verder ontwikkeld’ voor te stellen dan
die van Sjouke. In hun rol van onderwijzer stonden ze op gelijk niveau.
Sjouke besteedde veel tijd aan zijn werk, zocht actief naar goede en
betere leermiddelen, maakte eigener beweging roosters en lesplannen
en introduceerde het vak tekenen. Hij nam zijn functie uiterst serieus
en investeerde er veel tijd in. Hij lijkt ook een betere pedagoog te zijn
geweest dan Tijmen, die minder goed orde kon houden en meer een
studeerkamer-hoofdonderwijzer was, druk bezet met vele neventa-
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ken. Als onderwijzer was hij niet professioneler; wel was het beroep
in zijn tijd meer geformaliseerd en geïnstitutionaliseerd. Sjouke liep
allerminst aan de leiband van het bestuur, al presenteerde hij zich wat
introverter dan Tijmen. Hij illustreerde zijn zelfbewustzijn en professionele identiteit toen hij in zijn autobiografische schets melding
maakte van heftig theologengekrakeel in zijn schoolbestuur tussen de
predikanten van de A- en de B-richting in de Gereformeerde Kerken.
Enkele betrokkenen waarschuwden hem in de hitte van het debat dat
hij moest vrezen voor zijn positie. Hij wist dat het zo’n vaart niet zou
lopen en noteerde soeverein: ‘Ik moest daar werkelijk om lachen.’
Besluit
Het professionaliseringsproces van de protestantse onderwijzer is in
deze bijdrage verkend aan de hand van een vergelijking van twee generaties Van der Kooy. Hun tijd bestreek grofweg die van de schoolstrijd, de decennia 1860-1920. Hun religieuze motivatie vormde een
integraal onderdeel van hun professionele identiteit als christelijk
onderwijzer. Beiden wensten ze te volharden bij het ideaal van de
christelijke school en de heilige beginselen te handhaven tegenover
de liberale openbare school. Daarbij zagen zij zichzelf als dragers van
de Nederlandse natie.
Er zijn ook verschillen waarin de professionalisering van het onderwijzersberoep tot uiting komt: Tijmen studeerde verder, werd hoofd
van ulo-scholen waar hij leerlingen voorbereidde op de hbs en droeg
op die manier bij aan de gereformeerde emancipatie. Bij Sjouke ligt de
nadruk minder op studie en kennis, wat niet alleen uit zijn lokalisme
is te verklaren maar ook uit de jaren waarin hij zijn loopbaan aanving.
De verschoolsing van de samenleving kreeg in het laatste kwart van
de negentiende eeuw een sterke impuls, en juist toen begon Tijmen
zijn loopbaan. Financieel kampte het christelijk onderwijs tot aan de
pacificatie met ‘achteruitzetting’. Voor het overige lijkt de professionele identiteit van de Van der Kooyen ongeveer parallel te zijn gelopen
aan de algemene ontwikkelingen van het onderwijzersberoep. Een van
die ontwikkelingen was de zelforganisatie. Dat de voorstanders van
het bijzonder onderwijs hier sterk in waren, blijkt uit Tijmens betrokkenheid bij gsv, vco en cns alsmede uit zijn redacteurschap van het
Paedagogisch Tijdschrift voor het Christelijk Onderwijs – elk voor zich
‘professionaliseringsgebeurtenissen’ van betekenis. Een belangrijke
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relativering van het sociologische professionaliseringsdiscours lijkt
mij intussen de vaststelling dat Sjouke een betere pedagoog was dan
Tijmen. Voortschrijdende professionalisering leidde niet per definitie
tot betere onderwijzers.
Het vervullen van (semi-)kerkelijke nevenfuncties maakte een integraal onderdeel uit van hun beroepsprofiel en zal ook bijgedragen
hebben aan hun sociaal prestige. Zowel Sjouke als Tijmen waren zelfbewuste beroepsbeoefenaars. Hun werkterrein lag dicht tegen dat van
de predikant aan, maar ‘gemankeerde dominees’ zijn ze niet geweest.
Het verhaal van de professionele identiteit van de Van der Kooyen laat
zien dat de christelijke onderwijzers vanaf het begin van de schoolstrijd
een zelfbewuste professie vormden.
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