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Inleiding 
De hervormden kennen wel leervrijheid, maar geen kleervrijheid, bij de gereformeerden is dat precies 
andersom. Aldus een populaire typering uit vroeger tijd van de verschillen tussen de Nederlandse 
Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland. Een hervormde predikant mag op de 
kansel zeggen wat hij wil, een gereformeerd predikant mag op de kansel dragen wat hij wil. Een 
hervormde predikant wordt geacht een toga te dragen, de gereformeerde predikant dient zich te 
houden aan de leer der kerk zoals deze in is verwoord in de drie Formulieren van Enigheid. Elders in 
dit boek gaat het over de drie Formulieren, hier gaat het over de predikantskleding, met een minder 
juist woord, het ambtsgewaad zoals dat onder gereformeerden al dan niet gedragen werd.1  
 
Vanouds behoort de discussie over de kleding van de predikant tot de adiaphora, de middelmatige of 
onverschillige dingen. Een dergelijke typering bedoelde discussie over de kleding te temperen waar 
deze te hoog opliep. Want de manier waarop iemand zich kleedt, zegt iets over zijn zelfverstaan, over 
zijn welvaart, over de positie die hij in neemt of in wil nemen in de sociale orde. Iedere kleding spreekt 
zijn eigen taal, ook de predikantskleding. En in de loop der eeuwen bleek dan ook herhaaldelijk dat 
het predikantsgewaad meer was dan alleen maar het gewaad waarmee de predikant zich toevallig 
kleedde. Zijn gewaad was een belangrijk signaal, waarmee hij zich presenteerde aan kerk en wereld.  
 
Om de achtergrond van de uitdrukking over leer- en kleervrijheid goed te kunnen begrijpen, vertel ik 
eerst iets over afgescheidenen die ruzieden over het ambtsgewaad dat in hun kring werd gedragen, 
vervolgens vertel ik iets over de betekenis en de komst van de toga, om daarna kort in te gaan op de 
houding van de latere gereformeerden tegenover het ambtsgewaad. Als laatste kom ik terug op leer- 
en kleervrijheid.  
 
 
De afgescheidenen en hun ambtsgewaad 
In 1837 ontstond onder de volgelingen van Hendrick de Cock (1801-1842) uit Ulrum groot rumoer. 
Een van de voormannen van het eerste uur, ds. H.P. Scholte (1805-1868) had het gewaagd zijn 
predikantskostuum niet langer meer te dragen, ook niet op zondag. Dit achttiende-eeuwse kostuum, 
bestaande uit mantel, bef, kuitbroek en steek, had de Revolutie en de Franse Tijd overleefd en was 
voor een deel van het predikantencorps nog steeds het normale gewaad waarmee zij zich onder de 
mensen en op de kansel begaven. Zo ook voor Scholte en zijn ambtsgenoten. Maar toen Scholte in 
een van de processen verbaal die tegen hem werden opgemaakt, las hoe dit gewaad werd aangeduid 
als een priestergewaad, besloot hij het niet meer te dragen.2 Hij was geen priester! Maar er waren er 

                                                
1   De protestantse kerken hebben in Nederland nooit een ambtsgewaad gehad, d.w.z. een gewaad dat in het bijzonder 

uitdrukking gaf één van de  ambten en dat de ambtsdragers verplicht waren te dragen. Zie hierover M.J. Aalders, De komst 
van de toga. Een historisch onderzoek naar het verdwijnen van mantel en bef en de komst van de toga op de Nederlandse 
kansels (Delft 2001) en de daar genoemde literatuur. 

2  H.P. Scholte, ‘Iets over het zoogenaamde ambtsgewaad der predikanten’, De Reformatie. Tijdschrift der Christelijke 
Gereformeerde Kerk in Nederland 1e deel (1837) 191-202, aldaar 199. 



die hem deze daad kwalijk namen, en de vraag of een predikant een ambtsgewaad diende te dragen, 
zou uiteindelijk zelfs tot een scheuring onder de afgescheidenen leiden.  
 
Om te begrijpen waarom de kleding van predikanten tot een kerkscheuring heeft kunnen leiden, doen 
we er goed aan te beseffen dat de Afscheiding van meet af aan (minstens) een tweestromenland was. 
Er waren er die, onder aanvoering van De Cock, terugverlangden naar de kerk van de Republiek. 
Voor hen sprak het vanzelf dat ze zich verbonden met de drie Formulieren van Enigheid. Zij wensen 
een nationaal-gereformeerde kerk, ze verlangden naar een kerk ‘vereenigd met den Staat’. Artikel 36 
van de Nederlandse Geloofsbelijdenis stond dan ook in hoog aanzien. Dat artikel bepaalde dat het de 
taak van de overheid was alle afgoderij, valse godsdienst en de anti-Christ uit kerk en staat te weren 
en al het mogelijke diende te doen om het Koninkrijk Gods te bevorderen. Hun kleding was daarvan 
een uitdrukking. Dat ze in die kleding steeds vaker voorwerp van spot waren, deerde hen niet. Zij 
stonden voor de achttiende-eeuwse kerk en theologie. Teveel daarvan was verloren gegaan, 
meenden ze. Daarvan legde hun kleding getuigenis af. Het was deze emotionele verbondenheid met 
de kerk van de Republiek die later binnen de rechterflank van de gereformeerde gezindte tot een 
heftige discussies over het ambtsgewaad zou leiden. 
 
Er waren onder de afgescheidenen echter ook anderen, zoals Scholte, van huis uit lutheraan. Ook hij 
kende het verlangen naar Dordt, maar ten diepste wilde hij over Dordt heen terug naar de zuiverheid 
van de Oude Kerk. Het was hem te doen om een vrije kerk, vrij van de staat, een zuivere 
gemeenschap van gelovigen. Scholte was in feite een veel moderner mens dan De Cock. Toen hij er 
in 1837 op werd aangevallen dat hij mantel en bef niet langer droeg, verweerde hij zich heftig.3 Zijn 
voornaamste argument ontleende hij aan de ambtstheologie. Hij erkende slechts twee sacramenten, 
doop en avondmaal, en hij verwierp het sacrament der priesterordening, ‘met al deszelfs uiterlijke 
praal en onderscheiding’. Een predikant was geen priester, en daarom moest alle misverstand 
vermeden worden en diende de predikant zich als alle andere mensen van zijn stand te kleden. Wie 
zich beroepen wilde op de priesterkleding uit het Oude Testament, werd erop gewezen dat dit alles 
behoorde tot de schaduwachtige dingen die met de komst van Christus hun betekenis hadden 
verloren. Wie meende dat dit niet reformatorisch was, werd verwezen naar de afbeeldingen van de 
Dordtse synode. Daaruit blijkt dat er geen onderscheid in kleding was tussen predikanten en andere 
aanwezigen. Pas veel later kwam er weer onderscheiden kleding in zwang. Aldus Scholte in reactie op 
het verzet dat hij opriep door mantel en bef niet langer te dragen.  
 
Hoewel Scholtens argumentatie tamelijk sterk was en in feite tot op de dag van vandaag voor 
gereformeerde christenen nog niets van zijn waarde heeft verloren, kwam het tot een breuk in 
afgescheiden kring, waarbij onder meer dit thema een belangrijke rol speelde. Kern van de zaak was 
dat Scholte en anderen er een verlangen naar een onbijbelse, want priesterlijke visie op het ambt in 
zagen. De voorstanders van het gebruik van mantel en bef meenden zich hiermee te kunnen 
identificeren als gereformeerde predikanten die stonden in de traditie van Dordt en van de Kerk van 
de Republiek. Maar er speelde meer. Want de discussie over het gewaad spitste zich toe op het 
gezag van de meerdere vergaderingen. Kon een classis het gebruik van mantel en bef opleggen? 
Mocht een kerkenraad eisen dat de voorganger mantel en bef droeg? Dat was uiteindelijk het 
compromis dat in 1852-1854 tot het herstel van de verhoudingen onder de afgescheidenen leidde: als 
de kerkenraad het gebruik van mantel en bef wenst, dient de voorganger zich daarnaar voegen.  

                                                                                                                                                   
 
3  ‘Iets over het zoogenaamde ambtsgewaad der predikanten’, De Reformatie 1e deel (1837)  91-202. 



 
Dit alles heeft echter niet kunnen verhinderen dat mantel en bef steeds meer terrein verloren, ook in 
afgescheiden kring. In 1868 stelde ds. W.H. Gispen (1833-1909) voor met mantel en bef te doen wat 
koning Hizkia deed met de koperen slang: vernietigen (zie 2 Koningen 18:4). Naast de bekende 
argumenten (priesterschap e.d.) meende hij dat een dergelijke klederdracht, ‘dit verlepte aansprekers 
uniform’, voor een fatsoenlijk man ongepast was, en dus ook voor een predikant.4 De tijd van mantel 
en bef was voorbij. Slechts in de rechter flank gereformeerde gezindte bleef het kostuum nog enige 
tijd in gebruik. Bij de hervormden, lutheranen en de remonstranten was dit gewaad reeds lang 
vervangen door de toga met bef en baret, en onder de afgescheidenen waren er in de dagen van 
Gispen nog maar weinigen die zich daarmee tooiden. Dat konden ze overigens alleen maar in hun 
kerkgebouwen doen, want sedert 1853 wat het gebruik van mantel en bef buiten het kerkgebouw 
verboden. Het lijkt erop dat het theologisch motief uiteindelijk zwaarder woog dan het historische. De 
angst voor priesterlijke pretenties van de dienaren des Woords zat blijkbaar dieper dan de 
gehechtheid aan het oude ambtsgewaad. Maar natuurlijk speelde daarbij ook een rol speelde dat het 
oude predikantsgewaad buiten de eigen kring onder predikanten nauwelijks meer werd gedragen.5 De 
aansprekers droegen het nog wel, maar ook de afgescheiden predikanten voelden zich blijkens de 
uitval van Gispen ver boven hen verheven 
 
 
De komst van de toga 
Stadspredikanten waren vanaf de jaren dertig steeds vaker slechts herkenbaar aan de driekanten 
steek, het gebruik van mantel en bef was voorbehouden aan de ‘sociale stijgers’ onder de predikanten 
èn aan de groeiende groep afgescheiden predikanten. Illustratief is de passage in de vastgelegde 
herinneringen van ds. C.E. van Koetsveld (1807-1893) waar hij zijn collega ‘Van der Ploeg’ opvoert. 
Deze droeg mantel en bef als teken van zijn orthodoxie. Voor diens vrouw, uit de ‘kleine burgerstand’ 
afkomstig, speelden standsmotieven een rol. De kleding van haar man was teken van haar verhoogde 
status. De andere predikanten droegen alleen de driekanten steek, ‘tot stichting van de gemeente’, 
maar droegen verder wat hen paste, zonder te denken aan de ‘wanverhouding tusschen den stijl 
Louis quatorze en de libertijnse dragt der revolutie’. Status, stand en theologische ligging vormden 
belangrijke redenen voor de groeiende weerstand tegen mantel en bef in domineesland. Zelfs voor de 
driekanten steek schaamden velen zich, zeker toen de hervormde predikanten ‘van alle zijden 
dominees zagen verrijzen, menschen met driekanten hoeden op, die gisteren nog op den driestal 
zaten of den ploeg hanteerden’.6 Een man van stand, ook een predikant van stand, droeg andere 
kleding. Het oude predikantskostuum stond rond 1850 orthodoxie en gebrek aan beschaving. Daarvan 
wilden vele hervormde predikanten niet beticht worden. 
 
Met dat de afkeer van mantel en bef begon toe te nemen, nam de voorkeur voor het gebruik van de 
zwarte toga met bef en baret toe. De lutherse synode had in 1843 het gebruik ervan aanbevolen, in 
1844 gevolgd door de Remonstrantse Broederschap. Ook in hervormde kring klonk de roep om de 
toga steeds luider, en in 1854 kwam het tot een synodale aanbeveling van de toga. Behalve weerzin 
tegen de afgescheiden predikanten en hun gereformeerde orthodoxie speelden ook nog andere 

                                                
4  De Bazuin,  27 maart 1868. Het stuk verscheen anoniem, maar moet, blijkens de hierop volgende polemiek, aan Gispen 

worden toegeschreven. In De Bazuin van 26 juni 1868 verklaarde Gispen dat hij geenszins de bedoeling had gehad 
collega’s die nog wel (een deel van) het ambtsgewaad droegen, te beledigen. 

5   C.E. van Koetsveld, Nalezing van een’ tachtigjarige. Nieuwste schetsen en phantasiën (Schoonhoven 1887) 41. Over Van 
der Ploeg ook C.E. van Koetsveld, Schetsen uit de pastorie te Mastland. Ernst en luim uit het leven van de Nederlandschen 
dorpsleeraar (Arnhem  z.j. = 13e, met zorg herziene druk) 104-106, in een hoofdstuk over de ‘ringbroeders’.  

6   G.P. Kits van Heijningen, ‘Predikkostuum’, Kerkelijke courant, 23 september 1853. 



factoren een rol die leidden tot de komst van de toga. Want rond het midden van de eeuw raakte de 
samenleving in een stroomversnelling. Het koninkrijk van Willem I was niet meer, de katholieken 
eisten hun rechtmatige plaats in de samenleving op en de liberalen zorgden voor een nieuwe 
Grondwet, waarin de verhouding tussen kerk en staat anders dan voorheen gedefinieerd zou worden. 
De overheid trok zich meer en meer terug uit kerkelijke zaken en het kwam tot een gelijkberechtiging 
van alle kerkgenootschappen. Voor de predikant leidde dit veranderingsproces ertoe dat hij zijn positie 
als ambtenaar in dienst koning Willem I verloor, en ook zijn vanzelfsprekende plaats binnen de 
culturele elite stond onder druk. Positivistische wijsgeren, natuurwetenschappelijke onderzoekers, 
avant-gardistische kunstenaars en allerlei andere, oude en nieuwe intellectuelen namen afstand van 
hen. De predikant degradeerde stilaan tot de spreekwoordelijke quasi-intellectueel, de dorpsfilosoof, 
de zondagsschrijver.  
 
De predikanten lieten dat niet op zich zitten: er was onder hen sprake van een toenemende 
professionalisering. Het waren vooral de Groninger theologen die hierbij het voortouw namen. Als de 
plaats van de predikant niet meer vanzelfsprekend was, moesten ze die plaats opeisen door hun 
vakbekwaamheid. Het aantal gepromoveerden onder de theologen nam toe. Predikanten waren 
mannen van wetenschap, en het beroep van predikant werd voorwerp van wetenschappelijke reflectie 
toen de Groninger hoogleraar W. Muurling (1805-1882) zijn handboek Practische Godgeleerdheid 
publiceerde (drie delen, 1851-1857).  
 
In dit veranderingsproces kwam het ook tot hernieuwde bezinning op de positie van de predikant 
binnen de gemeente. Van alle kanten werd de roep om democratisering steeds sterker. Wat 
betekende dat voor de verhouding tussen predikant en gemeente? Over het ambt werd onder de 
Groningers niet licht gedacht. Men zou zich kunnen afvragen, aldus Muurling, of er enig ambt bestaat 
dat ‘meer waarde voor de menschheid heeft dan het ambt der Evangeliebediening’.7 Het ambt van 
predikant is door God zelf ingesteld en bedoeld om ‘voort te zetten en te helpen voleindigen hetgeen 
Hij door zijnen Zoon Jezus Christus heeft aangevangen en nog werkt tot heil der menschheid’.8 Het 
ambt was een equivalent voor heilsbemiddeling, hoezeer Muurling ook zijn best deed de rooms-
katholieke ambtsopvatting op een afstand te houden. Dit is opmerkelijk: juist toen de maatschappelijke 
positie onder druk stond, benadrukte Muurling de hoge waarde van het ambt, zoals dat in de kring der 
Groninger theologen al langer gebruikelijk was. Van een ambtstheologie was in feite nog geen sprake, 
wel van een zich evoluerende visie op de taak van de predikant en van diens verhouding tot de 
gemeente. Bij Muurling wordt dit alles samengevat.  
 
Bij deze nieuwe positie in samenleving  en kerk – wij predikanten zijn academici en staan in dienst van 
de heilsbemiddeling-  hoorde een passend gewaad. De toga voldeed daartoe uitstekend. Als 
academisch gewaad accentueerde het de academische vorming van de predikant, als deftig en 
eerbiedwaardig gewaad alleen voor de predikant benadrukte de toga de bijzondere plaats van de 
voorganger in het midden van de gemeente.  
 
Zoals gezegd waren lutheranen en remonstranten de eersten die de toga gingen gebruiken. De 
hervormde synode aarzelde, en wilde in 1851 niet met een aanbeveling komen maar het aan ‘den tijd 

                                                
7  W. Muurling, Practische godgeleerdheid of Beschouwing van de evangeliebediening voornamelijk in de Nederlandsche 

Hervormde Kerk : een handboek bij de academische lessen (Groningen 1851-1857) I-III, aldaar I, 57. 
8  Muurling, Practische godgeleerdheid, I, 58. 



overlaten om de betere kleding te doen geworden’.9 Die tijd zou spoedig aanbreken. Want nadat het 
herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 geleid had tot veel rumoer (de zogenaamde 
Aprilbeweging) kwam de regering met een nieuwe Wet op de kerkgenootschappen. Daarin werd 
bepaald dat het gebruik kerkelijke kleding buiten het kerkgebouw verboden was. Tot die kerkelijke 
kleding werd ook het aloude predikantskostuum gerekend. Toen was de zaak voor de hervormde 
synode snel beslist. Op 12 juli 1854 kwam ook de synode van de Nederlandse Hervormde Kerk met 
een aanbeveling aan de predikanten om voortaan op de kansel gebruik te maken van een zwarte 
toga, met bef en baret.10  
 
In de discussie over de toga werd herhaaldelijk verwezen naar de eerbiedwaardige ouderdom van de 
toga en het feit dat dit de oorspronkelijke dracht der predikanten was toen dezen, als academisch 
gevormden, nog de tabbaard droegen. Zo ook in de aanbevelingsbrief van de hervormde synode. Van 
een expliciete verwijzing naar de universiteit was daarin geen sprake, maar dit kan niet verhullen dat 
het gebruik van toga met bef en baret direct doet denken aan de academie. Ook de weerstand tegen 
de mode speelde een grote rol: een aanbevolen gewaad zou de pronkzucht van de predikanten 
kunnen intomen. En natuurlijk werd er afstand genomen van de rooms-katholieke ambtsopvatting, 
maar dat lijkt in het licht van de Groninger visie op het ambt niet veel meer dan een obligate 
verzekering. Verder lijkt, heel voorzichtig, een zeker liturgisch besef te hebben meegespeeld: ‘De 
plegtige handeling behoort ook verrigt te worden in een plegtig gewaad.’   
 
 
Afgescheidenen en dolerenden 
Toen W.H. Gispen in 1868 tegen het gebruik van ‘mantel en bef’ ageerde, hield dit geenszins een 
pleidooi in voor het gebruik van de toga. Integendeel, ook daarvan wilde hij niets hebben. Hoewel hij 
zijn weerstand niet onderbouwt, ligt het voor de hand dat hij zich daarin volgeling wist van Scholte en 
van Brummelkamp, die in het gebruik van onderscheiden kleding een heimelijk verlangen naar een 
ongeoorloofd priesterschap zagen. Ook voor A. Kuyper, voorman van de dolerenden, zat hier het 
grote pijnpunt. In drie artikelen zette hij in 1898 zijn visie op het ambtsgewaad uiteen.11 Daarbij wees 
hij er allereerst op dat tabbaard of mantel en bef nooit als ambtsgewaad hadden gefungeerd. De 
gereformeerden kenden geen ambtsgewaad. Het was de gewoonte die aan het gewaad een zekere 
glans gaf. Wel voelde hij iets voor een liturgisch gewaad, dat door allen die een taak in de gemeente 
vervulden, gedragen zou moeten worden. Nog liever echter zag hij zo’n gewaad gedragen door de 
hele gemeente. Want het grote kwaad zat voor Kuyper in de onderscheiding tussen ambtsdragers en 
andere kerkgangers. Als alleen de ambtsdragers een speciaal gewaad zouden dragen, zou dat op 
den duur kunnen leiden tot miskenning van het priesterschap van alle gelovigen.  In dit verband wees 
Kuyper op het gebedskleed van de synagoge. Dat was, zo voelde hij zelf, te radicaal, en hij ried de 
gelovigen aan zich als alle andere mensen te kleden, zonder te vervallen in pronkzucht en ijdelheid. 
Dat gold ook de predikanten. Dat sommige predikanten, die dat reeds voor de Doleantie gewend 
waren, een toga droegen, wilde hij laten passeren, ‘mits er geen klerikaal addertje’ onder het gras 
schuilt. Een jacquet werd door hem afgewezen. Overigens behoorde de hele kwestie tot de 
‘middelmatige dingen’. Het kwaad zat hem volgens Kuyper nooit in het gewaad, maar in het menselijk 
hart, dat zich in zijn kleed uit hoogheid of uit ijdelheid boven anderen verheffen wil. 
 
                                                
9  Handelingen van de Algemeene Synode der Christelijke Hervormde Kerk in het Koningrijk der Nederlanden in den jare 1851 

(‘s Gravenhage 1851) 431. 
10  Handelingen, 1854, 33. Voor de aanbevelingsbrief zie men Handelingen, 1854, 240-242 en Aalders, De komst van de toga, 

138-139. 
11   Ze verschenen in De Heraut. Later werden ze opgenomen in Onze Eeredienst (Kampen 1911)  91-102. 



Wat opvalt in zijn beschouwing over het ambtsgewaad is dat deze geheel en al in een liturgische 
beschouwing is opgenomen. Daarbij speelde de voorliefde van Kuyper voor de anglicaanse kerk een 
grote rol. Maar uiteindelijk overheerste zijn angst voor een verkeerde scheiding tussen leken en 
geestelijken. De hoge taak die hij voor de voorganger zag weggelegd, kon deze angst evenmin 
bezweren. Dat daarnaast kerkpolitieke motieven een rol hebben gespeeld bij de publicatie van deze 
artikelen behoeft niet te worden uitgesloten. In 1892 waren dolerenden en afgescheidenen samen op 
weg gegaan als de Gereformeerde Kerken in Nederland. Deze fusie is niet zonder spanningen 
verlopen. Kuyper maakte met zijn artikelen over het ambtsgewaad duidelijk dat in ieder geval over het 
ambtsgewaad geen verschil van mening behoefde te bestaan. Het moet niet worden uitgesloten dat 
Kuyper daarbij die dolerende predikanten op het oog had die met toga en baret uit de hervormde kerk 
waren overgekomen. Ongetwijfeld wist hij van de vroegere moeilijkheden in afgescheiden kring met 
betrekking tot het ambtsgewaad. Wellicht poogde hij met deze artikelen een herleving van de 
discussie over het ambtsgewaad bij voorbaat in de kiem te smoren. Dat neemt niet weg dat Kuyper, 
meer dan zijn hervormde tegenstrevers, de gemeente volledig recht wilde doen.  
 
 
Leervrijheid en kleervrijheid 
Kernpunt voor de gereformeerden lijkt de ambtsopvatting te zijn geweest. De nadruk op het ambt aller 
gelovigen en de weerstand tegen de rooms-katholieke ambtsopvatting, reeds bij Scholte aanwijsbaar, 
hebben het gebruik van de toga decennialang kunnen voorkomen of althans in sterke mate beperkt.  
Aan hervormde heeft het gebruik van de toga in 1854 hier en daar wel wat rumoer veroorzaakt, maar 
in feite veroverde de zwarte toga met bef en baret stormenderhand de hervormde kansels. Men schat 
dat zo’n 90 procent van de hervormde predikanten de toga is gaan dragen. Het zegt iets over het 
zelfbeeld van de hervormde predikanten: zij waren de hoogopgeleide deskundigen, die bovendien in 
de gemeente een bijzondere rol vervulden als bemiddelaars van het goddelijk heil. Zo’n positie vereist 
onderscheiden kleding.  
 
Met dit al waren rond 1900 de kaarten geschud. Hervormde predikanten droegen veelal een toga, 
gereformeerde een net pak of een jacquet. Een enkeling, de deftige J.G. Geelkerken bijvoorbeeld, 
droeg wel een toga. Maar discussie over het gewaad van de predikant is er bij mijn weten lange tijd 
niet geweest, evenmin als van een diepere reflectie. In de eerste druk van de (gereformeerde) 
Christelijke Encyclopedie (Kampen 1920-1926) werd het gereformeerde standpunt door J.C. de Moor 
nog eens getrouw herhaald. In de tweede druk (Kampen 1956-1961) werd ook ruimte geboden voor 
de hervormde visie op het ambtsgewaad. Naast de gereformeerde K. Dijk kreeg de hervormde A.J. 
Bronkhorst gelegenheid om zijn standpunt weer te geven. De argumenten waren nog steeds dezelfde 
als een eeuw tevoren. Pas toen de invloed van de liturgische beweging zich deed gelden, kwam er 
verandering. Maar dan zijn we, in ieder geval waar het de gereformeerden betreft, al aanbeland in de 
jaren tachtig van de twintigste eeuw.  
 
Dr M.J. Aalders 


