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STELLINGEN:
1.

Door de belangeloze toewijding van 'geleerde' beroepen radicaal
te verwerpen, bleven critici van de functionalistische beroepensociologie gevangen in de oppositie tussen altruïsme en eigenbelang.

2.

Sociologen hebben er een handje van om sociaal werk(st)ers en
andere sociaal-zorgenden bevoogding te verwijten, terwijl hun
vakgenoten vanaf het ontstaan van de sociale kwestie gegrossierd
hebben in het uitvinden van stigmatiserende etiketten, zoals 'onwaardige armen', 'onmaatschappelijken', 'massajeugd' en 'randgroepjongeren'.

3.

De tendentie om het ethische element in de beroepsoriëntatie van
sociaal-werkpioniers aan de invloed van christendom toe te schrijven ontkent niet alleen dat de maatschappijtheorieën van Comte en
andere negentiende-eeuwse denkers ook religieuze elementen
bevatten, maar bevestigt bovendien de stereotype koppeling van
vrouwen aan religie.

4.

Het voorstel om een oudedagsvoorziening in het leven te roepen
zonder dat rechthebbenden daar premie voor hadden betaald, was
een van de politieke breekpunten tussen de liberaal Van Houten en
zijn sociaal-liberale tegenvoeter Treub. Hoewel dit voornemen niet
ten uitvoer is gebracht kan in Treub's voorstel de eerste aanzet tot
de verzorgingsstaat worden gezien.

5.

Hirschman laat aan de hand van historische voorbeelden zien dat
het onderscheid tussen bedoelde en onbedoelde effecten van het
sociaal handelen - de klassieke raison d'etre van de sociale wetenschappen - nogal willekeurig is en dat 'onbedoelde' gevolgen van
sociaal ingrijpen sinds Smith's 'invisible hand' de bijbetekenis
kregen van 'ongewenste' effecten.
Op grond van zijn betoog kan het sociaal-wetenschappelijke
dédain voor ideeëngeschiedenis van vraagtekens worden voorzien.
(A.O. Hirschman, The rhetoric ofreaction. Perversity, Jutility,
jeopardy.)
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6.

Wie de professionalisering van de wetenschap toejuicht, zou zich
moeten realiseren dat 'amateurisme' in de Engelse traditie van
geleerde beroepen oorspronkelijk voor ware toewijding en liefde
voor het vak stond. Alleen van de 'gentleman-amateur' kon verwacht worden dat hij zich niet vanwege baantjesjagerij of persoonlijk winstoogmerk op de ontwikkeling van zijn vak toelegde.

7.

Zoals het negeren van de kennis en het probleemoplossend vermogen van het personeel menig bedrijf de kop heeft gekost, is het
ook een ernstige vergissing te menen dat het bureaucratisch dirigeren van universitair personeel de wetenschappelijke produktiviteit
en het onderwijsrendement bevordert. De vraag is alleen of dit
inzicht zal doorbreken voordat of nadat iedere bevlogenheid uit het
wetenschappelijk bedrijf verdwenen zal zijn.

8.

De huidige klachten over de pedantheid van de jaren-zestig-generatie lijken nieuw bij de gratie van het verontachtzamen van het
sekseverschil. Toch kwam de feministische beweging in de jaren
zeventig behalve uit onbehagen met de 'voltooide' emancipatie
van vrouwen, óók al voort uit ergernis over het feit dat 'de verbeelding die aan de macht' was gekomen de verhoudingen tussen
de seksen ongemoeid liet.

9.

Zoals ieder genot bestaan ook culinaire geneugten voor een belangrijk deel uit het fantaseren en praten over gerechten die nimmer geconsumeerd zullen worden.

10.

Als het aaien van katten een bloeddrukverlagende werking met
zich meebrengt, is dat een mogelijke verklaring voor de voorliefde
voor deze diersoort onder feministen.
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VOORWOORD
Toen ik dit onderzoek naar de domeinafbakening en legitimering van het
sociaal werk startte was welzijnswerk uit. Nu dit onderzoek is afgerond lijkt
de publieke opinie over deze sector van zorg weer enigszins ten gunste te
veranderen. Langzamerhand begint het te dagen dat maatschappelijke rust
en het gevoel van veiligheid niet met het bijbouwen van gevangenissen alleen
gegarandeerd is. In het werkzijnswerk zijn de wonden gelikt en herleeft de
belangstelling voor de eigen verdiensten in verleden en heden en de belangrijke
rol van sekse daarin.
Hoewel ik deze samenloop van omstandigheden niet heb voorzien, kan deze
studie mogelijk een bijdrage leveren aan de publieke herwaardering van en
het herstel van eigenwaarde in het sociaal werk. De rijke geschiedenis van
het beroep waarvan ik in deze studie maar een deel heb kunnen schetsen geeft
daar voldoende aanleiding voor.
Aan de tot standkoming van dit boek hebben de volgende mensen bijgedragen.
Mijn promotor Professor Mok bood mij de ruimte om mijn eigen weg te gaan
en de mogelijkheid op zijn ruime kennis van de sociologie en professionaliseringsvraagstukken terug te vallen. Ook in periode waarin het onderzoek maar
niet op leek te schieten bleef hij geduldig en met vertrouwen informeren naar
de komst van het volgende hoofdstuk. Door zijn vaardige hand van corrigeren
en redigeren is de uiteindelijke tekst aanzienlijk verbeterd. Ton Korver, voormalig collega van de Vakgroep Arbeid en Organisatie, voorzag niet alleen vanaf
het eerste begin alle probeersels nauwgezet van commentaar, maar was ook
een rots in de branding van de universitaire politiek. Tjitske Akkerman leverde
bemoedigend commentaar op diverse hoofdstukken van het eerste concept
en deed verschillende suggesties om de opbouw en samenhang van het boek
te verbeteren. Marja Gastelaars bood genereus aan om haar kennis over het
aandeel van de sociologie bij het sociaal beheer met mij te delen.

Mijn speurtocht naar de ontstaansgeschiedenis van het sociaal werk zette me
op het spoor van Mr.N.M. Muller, een nazaat van Mevrouw Muller-Lulofs,
die meer interessant materiaal van haar bleek te bezitten dan hij aanvankelijk
vermoedde. Dankzij hem kreeg ik de beschikking over de briefwisseling tussen
Kerdijk en Mercier en Muller-Lulofs en haar aantekeningen over bestuursdiscussies en de door haar verzorgde armenzorgcursus voor de School van Maatschappelijk Werk. Tot mijn verrassing bleek hij de brieven te bezitten van MullerLulofs aan Mercier en vice versa die in het Archief De Jongh in het IISG
ontbreken. Rik Vuurmans van wiens hand een biografisch artikel van Kerdijk
is verschenen, ontcijferde met mij Kerdijk's vrijwel onleesbare handschrift.
De kritische kanttekeningen van Veit Bader bij de eerste hoofdstukken, zette
mij aan om het betoog over de relatie tussen sociologie en sociaal werk te
preciseren en wat meer afstand te nemen van de politiek-ekonomische beschouwingen van sociaal-liberalen. Odile Verhaar toonde zich in al die tijd een
prettige collega, die bovendien bereid was om met haar filosofische blik telkens
naar nieuwe onvolkomenheden in het betoog te speuren. Dat dit onderzoek
er tenslotte als een echt boek is gaan uitzien in geheel te danken aan Nicolette
Schmidt, die op het laatste moment al haar grafische kundigheden in de strijd
wierp.
Kees en Eva waren zo vriendelijk mij in de laatste maanden te ontzien, al
vinden ze zelf dat ze dat al jaren doen. De argusogen waarmee Kees naar
stilistische zwakheden en verkeerd geplaatste of ontbrekende leestekens speurde,
gaven me het gevoel dat de correctie van de tekst bij hem in goede handen
was.
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hoofdstuk 1

SOCIALE POLITIEK, ZORGETHIEK EN DE
VERWETENSCHAPPELIJKING VAN ZORG
een probleemschets
1.1 wetenschappelijke filantropie
Om een eind te maken aan het 'schromelijk dilletantisme' en 'geliefhebber
op sociaal gebied' werd aan het eind van de negentiende eeuw besloten een
opleiding voor sociaal werk in het leven te roepen. Hélène Mercier, feministe en pleitbezorgster van een 'wetenschappelijke filantropie', had haar
seksegenoten al eerder geadviseerd om zich 'aan de hand van de socioloog'
in de sociale kwestie te verdiepen en 'haar handelen aan zijn denken vast
te knopen'. Wilde het sociaal werk zegenrijk zijn en zich onderscheiden
van de bestaande, neerbuigende liefdadigheidspraktijken, dan vergde het
volgens Mercier behalve sociale bewogenheid ook praktische training en
wetenschappelijk vorming.
Desalniettemin achtte zij het van groot belang dat het sociaal werk zijn
zelfstandigheid behield ten opzichte van de sociologie. Als voorstandster
van een moderne, sociologisch onderbouwde aanpak van de sociale kwestie
zag Mercier ook gevaren in de 'wetenschappelijke bestrijding van het armoedevraagstuk', in het bijzonder waar deze in 'geestelijke vivisectie' op
de armen ontaardde. Daarom meende ze tegelijkertijd dat sociaal voelende
vrouwen een dam moesten opwerpen tegen de onverschilligheid voor en de
miskenning van morele vraagstukken bij 'de mannen van de wetenschap'.
Met name sociaal-darwinisten tendeerden naar een gelijkschakeling van
natuurlijke en sociale verschijnselen, zich daarbij onvoldoende realiserend
dat 'kennis van het Ware' niet zonder meer tot 'de keuze voor het Goede'
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leidde. Mercier zag voor vrouwen, 'krachtens haar aanleg en omstandigheden', de taak weggelegd om het evenwicht te herstellen tussen de bestudering van 'stoffelijke' en van 'onstoffelijke' verschijnselen. Voortbordurend
op de sociologische redenering dat individuele hebbelijkheden en tekortkomingen het gevolg en niet de oorzaak zijn van sociale omstandigheden,
construeerde Mercier een, voor de fundering van het sociaal werk toonaangevende, analogie tussen het vrouwenvraagstuk en het sociale vraagstuk.
Zoals materiële armoede onlosmakelijk verbonden was met de bestaansvoorwaarde van de arbeidersklasse, zo kon ook de geestelijke armoede en
geringe daadkracht van vrouwen niet los gezien worden van de 'condition
feminine' in burgerlijke kring. Zonder de structurele verbetering van sociale omstandigheden zou individuele inspanning 'onbegonnen werk' blijven.
In combinatie met een positivistische passie voor sociale feiten bood deze
sociologische optiek in de ogen van Mercier een betere garantie voor het
tot standbrengen van een solide en rechtvaardige maatschappelijke ordening
dan om het even welke politiek.
Met dit primaat van de wetenschap over de politiek sloot Mercier aan bij
een traditie van sociaal-wetenschappelijke ordening en regulering van de
samenleving die in het negentiende-eeuwse Nederland vooral onder sociaalliberale intellectuelen voet aan de grond heeft gekregen. In deze traditie,
die onder andere terug gaat op Saint-Simon, Comte en Durkheim, kenmerkte de industriële maatschappij zich door een verfijnde arbeidsdeling en
toenemende, wederzijdse amankelijkheid van sociale groepen. Deze maatschappijtheoretici zochten het antwoord op de sociale uitwassen van het
kapitalisme eerder in het harmoniseren van sociale verhoudingen en in
geleidelijke sociale hervorming onder leiding van wetenschappers en industriëlen, dan in een radicale maatschappelijke omwenteling. Mercier's 'sociahsme-zonder-ldassenstrijd' was behalve door Comte en Saint-Simon ingegeven door het werk van uiteenlopende figuren zoals bijvoorbeeld John
Stuart Mill, Alfred Fouillée en door Fabianisme en Kathedersocialisme.
Haar sociaal-liberale hervormingsdrang stoelde op de overtuiging dat de
5
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bestaande verschillen tussen rijken en armen, mannen en vrouwen grotendeels op sociale oorzaken waren terug te voeren. Deze sociologische visie
op armoede en sekse-ongelijkheid opende de mogelijkheid om over sociale
verandering te spreken en tegelijkertijd afstand te nemen van 'ultra-feministische' en socialistische maatschappijveranderingsscenario's. Jonker
typeerde de sociologische blik van sociaal-liberalen op de industriële samenleving als volgt:
" Men was zeker onder de indruk van de ingewikkelde, précaire
samenhang tussen allerhande sociale verschijnselen. Maar de
houding van de negentigers kan gekarakteriseerd worden als één
van uiteindelijk zelfvertrouwen. De maatschappij was ingewikkeld, maar niet stuurloos. De richting van de ontwikkeling was er
één van differentiatie en specialisatie, van groei en vooruitgang."
Mercier's roep om een wetenschappelijke aanpak van de sociale kwestie
kan niet los gezien worden van dit vertrouwen in wat tegenwoordig 'de
maakbare samenleving' heet.
7

1.2 altruïsme versus eigenbelang
De ambivalentie van het sociaal werk ten opzichte van de sociologie is
sinds Mercier niet meer verdwenen. Eén van de opvolgsters van Mercier,
de twintigste-eeuwse 'grand old lady' van het sociaal werk Marie Kamphuis, beklaagde zich nog in 1986 over het paternalisme waarmee sociologen het sociaal werk tegemoet traden. Het stak haar dat sociologen zich
onder het mom van onpartijdige deskundigen een oordeel over de professionele aanspraken van het sociaal werk aanmatigden. Haar kritiek richtte
zich in het bijzonder op de socioloog Van Doorn, die het sociaal werk eens
typeerde als een beroep dat in het spanningsveld tussen persoonlijke nood
en institutionele orde opereerde. Het sociaal werk was naar zijn mening
gedoemd tot een diffuus en marginaal bestaan omdat het zich, in tegenstelling tot de geneeskunde of de advocatuur, niet onvoorwaardelijk aan de
kant van de cliënt kon opstellen. De geringe professionele status van het
8
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sociaal werk kon vanwege dit structurele kenmerk geen toeval zijn, maar
diende als inherent aan de maatschappelijke opdracht van het beroep beschouwd te worden. Deze vergelijking kwam Kamphuis van meet af aan
als weinig steekhoudend voor. Van Doorn suggereerde een tegenstelling
tussen individueel en maatschappelijk belang, die volgens Kamphuis meer
van ideologische vooringenomenheid, dan van inzicht in het karakter van
het sociaal werk getuigde. Van Doorn's verzekering dat de sociologie als
jonge academische discipline met vergelijkbare identiteits- en statusproblemen worstelde, overtuigde Kamphuis ook achteraf niet van de onbevangenheid van zijn sociologisch oordeel. Van Doorn representeerde voor
haar een 'bevriende mogendheid', die er met haar 'landverovertjesspel' op
uit was om het sociaal werk tot verlengstuk van de eigen discipline te
degraderen.
Het commentaar van Kamphuis was meer dan een uiting van de naoorlogse
inspanning om de eigen deskundigheid van het sociaal werk gestalte te
geven. Het speelde ook in op de groeiende twijfel van professionaliseringstheoretici aan de onbaatzuchtige rol van 'geleerde beroepen' in de samenleving. Het welzijnswerk, door marxistische critici al 'ontmaskerd' als
handlanger van de bestaande orde , vormde een dankbaar object van wat
zo mooi als 'the sociology of suspicion' is betiteld. Op deze stroom
meedrijvend, ontwaarde Hans Achterhuis dan ook nog slechts probleemmakers die zich op de uitdijende 'markt van welzijn en geluk' voordeden als
probleemoplossers en zich daarmee aan consumentenbedrog en zelfverrijking schuldig maakten. De scepsis van Kamphuis over wetenschappelijke disciplines, die zich met evenveel dédain als gebrek aan feitelijke kennis
over het achterlijke zusje bogen, kan in dit licht als een koekje van eigen
deeg worden beschouwd.
10
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Dit onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van het sociaal werk sluit aan
bij eerdere pogingen om de onvruchtbare tegenstelling tussen eigenbelang
en altruïsme in het theoretisch denken over de machtsvorming van beroepen te doorbreken. Als zodanig rekent het af met het idee dat achter14
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dochtig speuren naar professionele bijbedoelingen en belangen een alternatief is voor het legitimeren van de goede bedoelingen van beroepsgroepen
en hun representanten. In plaats van beroepsaspiraties te idealiseren of als
misleiding af te doen, laat dit onderzoek zien welke rol de tegenstelling
tussen altruïsme en eigenbelang heeft gespeeld in de ontstaansgeschiedenis
van het sociaal werk en aan welke negentiende-eeuwse sociologische noties
over klassen en seksen het 'wetenschappelijk altruïsme' van het sociaal
werk rond de eeuwwisseling appelleerde. Tevens wordt nagegaan hoe het
sociaal werk met deze sociologische noties een eigen deskundigheid ten
opzichte van andere zorgdeskundigheden afbakende.
Door het beroep op altruïsme en wetenschappelijkheid in het sociaal werk
als een historische verschijningsvorm van professionalisering te analyseren,
kan zichtbaar gemaakt worden op welke wijze schijnbaar objectieve concepten en categoriseringen steunen op het sekseverschil en welke machtswerking het spreken in termen van altruïsme en wetenschappehjkheid heeft.
Om te achterhalen hoe mensen op het idee komen om beroepen als typisch
mannelijk of vrouwelijk te zien, dient onderzocht te worden welke (wetenschappelijke) vocabulaires zij daarvoor tot hun beschikking hebben. Met
deze aanpak is niet meer aan de orde in hoeverre bepaalde aanspraken op
waarheid, gerechtigheid, etcetera legitiem zijn, maar hoe sociaal werkpioniers zich van deze sociologische vocabulaires bedienden om de eigen
definities van sociale problemen waar te maken. Deze vragen en overwegingen geven in een notedop aan waar het in deze studie over de opkomst
van het sociaal werk om begonnen is.
15

1 3 professionaliseringstheorieën als seksevraagstuk
Voor zover het theoretisch instrumentarium in vrouwenarbeidsonderzoek
onderwerp van reflectie is, richt de kritiek zich voornamelijk op de onvolkomenheid en algemene pretentie van theoretische concepten en categorieen. Economische en arbeidssociologische verklaringskaders maken aanspraak op algemene geldigheid, terwijl ze in feite slechts een deel van de
16
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werkelijkheid - de wereld van de mannelijke loonarbeid - weerspiegelen, zo
luidt het wetenschapskritische commentaar. De constatering dat theoretische instrumenten niet sekse-neutraal zijn impliceert echter niet noodzakelijkerwijs dat concepten en theorieën uitsluitend betrekking hebben op de
werkelijkheid en ervaring van mannen. De kritiek op de eenzijdige 'mannelijke' strekking van arbeidssociologische en economische vraagstukken
schiet gemakkelijk heen over het feit dat mannelijke arbeidspatronen hun
betekenis ontlenen aan een impliciete of expliciete vergelijking met het
arbeidsaandeel van vrouwen. Zo staat de mannelijke kostwinner weliswaar model voor de huidige organisatie van het arbeidsbestel, maar dit
model veronderstelt ook een huisvrouw die de mannelijke loonarbeider van
zorgverplichtingen ontlast en in ruil daarvoor zelf van loonarbeid is vrijgesteld. Anderzijds veranderen de bestaande economische en sociologische
concepten nog niet in sekse-neutrale noties, wanneer bijvoorbeeld huishoudelijke arbeid wordt opgenomen in ramingen van het bruto-nationaal produkt of als onderzoek naar arbeidsbeleving zich uitstrekt tot huishoudelijke
arbeid. Het eerste type onderzoek stelt de overeenkomst voorop - evenals loonarbeid vallen huishoudehjke diensten onder de noemer 'nuttige'
arbeid - het tweede type richt de lens op het verschil en schildert huishoudehjke arbeid als de anti-these van loonarbeid af. In beide gevallen
bestaat huishoudehjke arbeid bij de gratie van de gebruikelijke economische en arbeidssociologische parameters waarmee arbeid gedefinieerd
wordt.
Vanuit de hier gehanteerde onderzoeksoptiek is het niet relevant of een
bepaalde theorie of vraagstelling |een juiste verklaring geeft voor sekse-ongelijkheid, maar hoe sekse in een bepaalde theorie of vraagstelling functioneert en welke betekenis van sekse wordt ingesloten of juist uitgesloten,
ook bij concepten die op het eerste oog niets met sekse te maken hebben.
Deze benadering zal ik preciseren met behulp van een aantal voorbeelden
uit de beroepensociologie.
De beroepensociologie heeft in vergelijking met de arbeidssociologie in
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zijn geheel nogal wat aandacht besteed aan het lage prestige en rendement
van vrouwenberoepen als het sociaal werk, de verpleging en het onderwijs en aan de geringe vertegenwoordiging van vrouwen in de klassieke
professies. Het inmiddels in onbruik geraakte theoretische kader van deze onderzoeken is nog in zoverre relevant, dat voor de neo-marxistische en
neo-weberiaanse alternatieven van nu nog grotendeels dezelfde bezwaren
gelden.
Vrouwenberoepen staan in professionaliseringsstudies min of meer model
voor de zogenaamde semi-professies : beroepen die (nog) niet beschikken
over de theoretische 'body of knowledge' en autonomie van klassieke,
gevestigde professies, zoals de geneeskunde, de rechtspraak en het academisch onderwijs. De socioloog Carr-Saunders onderscheidde behalve
semi-professies ook nog gevestigde professies, nieuwe professies en wouldbe professies. Hij en de meeste sociologen na hem rekenden het sociaal
werk tot de semi-professies. Onderzoek naar dit beroep concentreerde
zich dan ook op de vraag hoe het sociaal werk zich in vergelijking met
gevestigde professies ontwikkelde en welke kans er bestond dat het sociaal
werk tot een beroep met een vergelijkbare sociale status, c.q. tot een gevestigde professie zou uitgroeien. Hoewel de criteria die typerend geacht
worden voor de 'echte' professie per auteur enigszins verschillen, werd het
professionele gehalte van het sociaal werk afgemeten aan dezelfde criteria
als de 'echte' professie, dat wil zeggen aan de mate van wetenschappelijke
georiënteerdheid (waarbij actief bijdragen aan wetenschappelijke kennisproduktie hoger scoort dan communicatie en toepassing van kennis) van
autonomie en van toewijding aan de cliënt. Door deze eenzijdige methode van vergelijken kwam het onderzoekszwaartepunt te liggen bij de periode dat het sociaal werk de kenmerken van een 'echte' professie begon
te vertonen, zoals de oprichting van beroepsverenigingen en vaktijdschriften, het ontwerpen van een beroepscode en de erkenning van opleidingsprogramma's en diploma's door de overheid.
Het beroepenclassifïcatiemodel van Carr-Saunders suggereert dat het onder20
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10
scheid tussen gevestigde professies en semi-professies een bepaald verschil
'in de werkelijkheid' weergeeft, terwijl het een, met behulp van allerlei
dichotome (sekse)onderscheidingen geproduceerde, sociologische constructie betreft. Met behulp van het artikel van Simpson en Harper Simpson,
'Women and bureaucracy in the semi-professions' zal nader toelicht worden dat de gehanteerde kenmerken allesbehalve sekse-neutraal zijn. Naar
Parsoniaans model plaatsen deze auteurs de altruïstische oriëntatie van de
semi-professie lijnrecht tegenover die van gevestigde professie. Evenals
Carr-Saunders en Etzioni kende Parsons 'geleerde' beroepen het monopolie
op objectieve oordeelvorming, superieure kennis en belangeloosheid toe,
omdat hij deze beroepen een strategische functie toedacht bij het instandhouden van de maatschappelijke stabiliteit. Volgens Simpson en Simpson
bestaat er in het geval van de semi-professie een emotionele drijfveer om
zichzelf te geven en is er sprake van een subjectieve oriëntatie op de medemens. In het tweede geval slaat dienstbaarheid op het vermogen om bij het
behartigen van andermans zaken de eigen gevoelens zo min mogelijk te
laten meespelen en op de verplichting het persoonlijk voordeel ondergeschikt te maken aan het welzijn van de cliënt. Semi-professies en gevestigde professies worden in het bewuste artikel ingevuld volgens het dichotome
schema dat Parsons juist met behulp van het sekseverschil geconstrueerd
heeft. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de semi-professie in zijn ogen
een appèl doet op 'expressieve, subjectieve, diffuse en particularistische
extensies van de gezinsrol' en gevestigde professies aanspraak maken op de
aan de werkrol ontleende predikaten van instrumentaliteit, objectiviteit,
universaliteit en intellectualiteit. In dit verband is het interessant om op te
merken dat Parsons 'de professional' en de huisvrouw een stabiliserende
functie toeschreef, de één in de maatschappelijke vereniging, de ander in de
vereniging van echtelieden. Maatschappij en gezin zijn in zijn functionalistische sociologieopvatting systemen waarin het ene element tegenwicht
moet bieden aan het andere.
27

Deze kanttekeningen bij de beroepenclassificaties van Carr-Saunders en
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Parsons zijn tot op zekere hoogte een verbijzondering van de, inmiddels
klassieke, bezwaren tegen hun functionalistische vergelijkingsmodel. De
kritiek van Johnson op de zogenaamde kenmerkenbenadering is hier nog
steeds van toepassing:
"Not only do 'trait' approaches tend to incorporate the professionals' own definition of themselves in seemingly neutral categories, but the categories tend to be derived from the analysis of a
very few professional bodies and include features of professional
organisation and practice which found full expression only in
Anglo-American culture at a particular time in the historical
development of these professions."
Marxistische critici van de functionalistische stroming in de beroepensociologie benaderden - als reactie op de onkritische omarming van gevestigde
professies - de verdiensten en aspiraties van professies met het grootst
mogelijke wantrouwen: het ging hun erom de ongecontroleerde machtsuitoefening van traditioneel machtige professies te thematiseren. Zoals
al in de tweede paragraaf is gesteld, vormt de ontmaskering van het eigenbelang van professies echter geen alternatief voor een functionalistische
visie op beroepsvormingsprocessen. Abbott heeft er terecht op gewezen
dat marxistische kritieken op de functionalistische benaderingen in het professionaliseringsonderzoek de bestaande bezwaren grotendeels reproduceren. Marxistische critici richten hun aandacht op institutionele en organisatorische kenmerken en blijven vaak impüciet vasthouden aan een natuurlijke opeenvolging van ontwikkelingsstadia, al hanteren zij deze elementen
niet langer als een norm voor het professionele gehalte van beroepen. Gevestigde professies worden als eenduidige machtsblokken voorgesteld die
hun status en privileges via gecoördineerde belangenstrategieën vestigen en
verdedigen. Door het eigenbelang voorop te stellen blijven marxistische
kritieken gevangen in de oppositie tussen altruïsme en eigenbelang.
Ook Johnson's neo-weberiaanse benadering onttrekt zich niet helemaal aan
deze bezwaren. Volgens Weber berust macht op het vermogen van sociale
groepen om anderen de toegang tot bepaalde vormen van beloning en privi28
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leges te ontzeggen. 'Sociale sluiting', het begrip dat Weber voor dit
fenomeen introduceerde, refereert aan de monopolisering van kansen.
Neo-weberianen en neo-marxisten hebben met elkaar gemeen dat zij het
optreden van beroepsgroepen in termen van groepsbelangen interpreteren.
Niet alleen wordt het professioneel handelen daardoor doelgerichter en
eenduidiger dan kan worden waargemaakt, ook heeft men weinig oog voor
het feit dat het onderscheid tussen altruïsme en eigenbelang als zodanig
arbitrair is.
Binnen vrouwenstudies heeft de neo-weberiaanse benadering een impuls
gegeven aan het ter discussie stellen van de verontachtzaamde relatie tussen
'gender en professionalisering'. In navolging van Freidson onderscheidt
Witz uitsluitingsstrategieën, die betrekking hebben op de toegangscontrole
over het eigen beroep en op het demarkeren van aanpalende deskundigheden. De eerste strategie verklaart Witz van toepassing op de moeizame
opmars van vrouwen in 'mannelijke' professies, terwijl zij in een reeks van
rivaliserende en protagonistische verhoudingen tussen 'mannelijke' professies en hun vrouwelijke tegenvoeters (denk bijvoorbeeld aan arts / verpleegster, socioloog / sociaal werkster, tandarts / tandartsassistente) de
tweede strategie herkent. Toch is het zwakke van haar neo-weberiaanse
benadering dat bij voorbaat van ongelijke en statische verhoudingen tussen
de seksen wordt uitgegaan. Of zoals Brante het zo puntig formuleerde:
"history is understood as an accumulated chain of closures and reactions to
these". Ieder sociaal proces kan begrepen worden in termen van insluiting en uitsluiting. Dal er wordt uitgesloten is echter minder interessant dan
hoe en voor welke sociale categorieën uitsluiting vanzelfsprekend en legitiem wordt.
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In plaats van de zelfdefinities van professies als verhulde vormen van eigenbelang te verwerpen, kunnen de aanspraken op objectiviteit en belangeloosheid echter ook opgevat en bestudeerd worden als constructies die
terwille van bepaalde doeleinden in een bepaalde context tot stand zijn
gebracht. Waar Comte, Carr-Saunders en Parsons de aanspraken op 'belan-
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geloze expertise en universele kennis' uit hun sociale context hebben gelicht en als bewijs van de superioriteit van bepaalde beroepen hebben uitgeroepen, bewandel ik als het ware de omgekeerde weg.
Altruïstische dienstverlening en wetenschappelijke georiënteerdheid fungeren in dit kader niet meer als typische kenmerken van klassieke professies,
maar als historisch-specifïeke opvattingen over de rol van 'geleerde' beroepen in een zich industrialiserende samenleving.
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1.4 een historische benadering van professionalisme
Historisch onderzoek over professionalisme garandeert nog geen historische
benadering van professionalisme. Terwijl de hang naar professionalisme
onder vrouwelijke filantropen aan het eind van de negentiende eeuw door
Parry en Parry in verband gebracht werd met hun klassepositie, vestigde de
Amerikaanse historica Nancy Cott de aandacht op de dubbelzinnige, emancipatorische betekenis van de professionele ideologie. In haar geschiedenis
van het Amerikaanse feminisme - waarin een afzonderlijk hoofdstuk gewijd
is aan de ervaringen van vrouwelijke 'professionals' - memoreerde zij
dat een vooraanstaande lid van de kiesrechtbeweging, Olivia Schreiner, de
toegang tot de klassieke professies van meer betekenis achtte voor de gelijkheid tussen de seksen dan het vrouwenkiesrecht. Amerikaanse feministen werden, volgens Cott, geïntrigeerd door het strategisch belang van
professies als de sleutels tot openbare macht en prestige. De feministische
ontvankelijkheid voor het professionalisme brengt Cott in verband met het
meritocratische principe van het professionalisme:
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