
1

De komst van de toga

01.indd   1 09-05-17   22:02



2

01.indd   2 09-05-17   22:02



3

dr 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

1796-1898

Uitgeverij – Eburon
2001

01.indd   3 09-05-17   22:02



4

isbn 90 5166 857 0

Uitgeverij Eburon
Postbus 2867
2601 cw Delft
www.eburon.nl

Binnenwerk: Hans Seijlhouwer, Amstelveen

© 2001 M.J. Aalders. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag 
worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, 

of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, 
mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enig andere manier, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.

01.indd   4 09-05-17   22:02



5

inhoudsopgave

  Woord Vooraf 7

  Afkortingen 8

  Inleiding
   1. Vraagstelling en afbakening van het onderzoek 9
   2. Kostuumhistorische opmerkingen 11
   3. Indeling 13

 i. Het ambtsgewaad in de Bataafse Republiek, het Koninkrijk 
  Holland en in de Franse Tijd
   1. Inleidende opmerkingen 17
   2. De wetgeving van 1795-1798 en het ambtsgewaad 21
   3. De wetgeving van 1801-1810 en het ambtsgewaad 28
   4. Besluit 33

 ii. De toga dient zich aan. 1817-1837
   1. Inleidende opmerkingen 40
   2. Overheidsbemoeienis in 1817 43
   3. Lutherse discussie over de toga in 1820 46
   4. Besluit 49

 iii. De afgescheidenen en het ambtsgewaad
   1. Inleidende opmerkingen 55
   2. Scholte 56
   3. Synodale discussies 60
   4. Gevolgen van de besluitvorming 65
   5. Exit mantel en bef 66
   6. Besluit 68

 iv. De opmars van de toga
   1. Inleidende opmerkingen 80
   2. De lutheranen 85
   3. De Remonstrantse Broederschap 88
   4. Besluit 89

01.indd   5 09-05-17   22:02



6

 v. De toga overwint
   1. Inleidende opmerkingen 92
   2. Voorspel 94
   3. De aanbeveling van de toga in 1854 105
   4. Reacties 112
   5. Besluit 116

 vi. Een halve eeuw rust
   1. Inleidende opmerkingen 123
   2. Kuyper 123
   3. Een eeuw later 125
   4. Hoe het verder ging 126

 vii. Terugblik 130

  Bijlagen
   1. Aanbevelingsbrief van de lutherse synode en Brief 
    van de lutherse synode aan de kerkenraden 134
   2. Brief van de grote vergadering van de Remonstrantse 
    Broederschap 136
   3. Hervormde aanbevelingsbrief 138

  Literatuur 140

  Register 156

01.indd   6 09-05-17   22:02



7

woord vooraf

De vraag naar het gewaad der predikanten heeft mij sedert lang beziggehouden. 
Waarom draagt de ene predikant een toga, de andere niet? Waarom verschijnen 
sommige predikanten met witte albe en stola in de eredienst? Nadat ik in 1990 
mijn dissertatie had afgerond, kwam er tijd en ruimte deze vraag vanuit historisch 
oogpunt te benaderen. Ook wanneer mijn aandacht zich op andere zaken richtte, 
bleef de vraag naar het ambtsgewaad me bezighouden. Dit resulteerde in een 
grote verzameling gegevens, vaak toevallig gevonden, mij soms aangereikt door 
collega-onderzoekers. Van hen noem ik met name dr J. Vree, aan wiens grote 
kennis van de Nederlandse kerkgeschiedenis en haar bronnen het te danken is 
dat ik mijn verzameling verspreide gegevens zo wist aan te vullen, dat het me 
langzamerhand wenselijk voorkwam dit materiaal te bewerken en samen te bren-
gen in een min of meer afgerond onderzoek. Ook anderen stonden mij met raad 
en daad terzijde: mijn leermeester C. Augustijn, P.T. van Rooden, G.J. Schutte, 
J.H. Hoitink en F. Postma. Mijn dank daarvoor is groot. Deze dank geldt ook 
prof. dr J. de Bruijn, die niet alleen bereid was dit boek uit te geven, maar tevens 
de moeite heeft genomen de tekst van het manuscript zorgvuldig door te nemen. 
Nu geef ik het onderzoek uit handen. Is het klaar? De deskundige lezer weet wel 
beter. Het beeld dat wij van het verleden schetsen is altijd fragmentarisch, en 
steeds opnieuw zullen er zijn die het weten aan te scherpen. Wel meen ik dat met 
dit onderzoek op één aspect van het wondere ambt zoveel nieuw licht is gevallen, 
dat het tijd is de resultaten daarvan te publiceren.

M.J. Aalders
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inleiding

1. Vraagstelling en afbakening van het onderzoek

Vraagstelling
Aan het eind van de achttiende eeuw droegen veel predikanten in Nederland 
binnen en buiten het kerkgebouw, bij ziekenbezoek en tijdens een informele 
theevisite, ‘mantel en bef’.1 Deze kleding bestond uit een mantel, een rok, een 
bef, gespschoenen, een kuitbroek (of kniebroek) en een driekanten steek. Rond 
1870 was dit gewaad bijna geheel van het toneel verdwenen.2 Tijdens de eredienst 
had de toga bij velen de plaats van mantel en bef ingenomen, anderen droegen 
een gewoon, donker kostuum of een jacquet. In het dagelijks leven droegen de 
predikanten rond 1870 nette, zwarte, soms wat ouderwets aandoende kleding. 
 Dit boek gaat over de vraag hoe dit proces verlopen is en welke factoren 
daarbij een rol hebben gespeeld.3 Deze vraag kan slechts beantwoord worden 
vanuit de brede context van kleding in het algemeen. Ook kerkelijke kleding is 
kleding, en alle factoren die menselijk kleedgedrag bepalen zijn ook van belang 
voor het begrijpen van het kerkelijke kleedgedrag. Daarom zijn theologische 
verklaringen van de ambtskleding niet de enige. Ze speelden in de negentiende-
eeuwse discussies over de ambtskleding van predikanten zelfs een geringe rol. Pas 
naarmate de negentiende eeuw vorderde, werden ze steeds belangrijker, om in 
de twintigste eeuw de voornaamste plaats in het gesprek over het ambtsgewaad 
te gaan innemen. Toen kwam ook de theologische reflectie op het ambt en op 
het wezen van de liturgie op gang. Maar in de negentiende eeuw lag dat anders. 
Ik maak daarom enkele opmerkingen over het kleedgedrag.4

 
Kleedgedrag
Kleding verschaft identiteit, veiligheid, herkenbaarheid, eventueel gezag en 
prestige. Ze maakt duidelijk wie iemand is, tot welke sociale klasse hij behoort 
(of zou willen behoren), welke rangorde hij inneemt, welk beroep hij uitoefent. 
De kleding van de rooms-katholieke geestelijkheid is hiervan bij uitstek een 
kerkelijk voorbeeld. Toegespitst op dit onderzoek: welke plaats vervulde de 
predikant in de sa menleving? Hoe was de verhouding tussen predikanten en 
andere beroepsgroepen? Welke status had het ambt van dienaar des Woords? 
Hoe was de verhouding tussen gemeenteleden en de predikant? Hoe die tussen 
rooms-katholieken en protestanten? We dienen dus de ontwikkelingen van kerk 
en samenleving in hun onderlinge betrekking in het oog te houden.5
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Het is daarnaast van belang te kijken naar de wijze waarop in een bepaalde kring 
of tijd gedacht werd over de verhouding tussen vorm en inhoud, tussen cultuur 
en natuur. Toegespitst op de eredienst: hoe dacht men over het wezen van de 
eredienst? Hoeveel waarde werd er gehecht aan de vormgeving van de liturgie? 
Ligt hier een verband met de sociale klasse waaruit de predikanten gerecruteerd 
werden of waartoe ze gerekend wilden worden?
 
Ambtsgewaad en liturgisch gewaad
Dit boek gaat over het protestantse ambtsgewaad en over het protestantse litur-
gische gewaad. De geschiedenis van het rooms-katholieke liturgisch gewaad gaat 
terug tot op de vroege kerk en is voor een belangrijk deel reeds in kaart gebracht.6 
De ontwikkeling van de burgerlijke kleding van de priesters in Nederland is nog 
niet uitvoerig beschreven.7

 In veel oudere protestantse publicaties over dit onderwerp wordt tussen ambtskle-
ding (of ambtsgewaad) en liturgisch gewaad niet of nauwelijks onderscheid gemaakt. 
Een en ander laat zich verklaren uit het feit dat deze terminologie in protestantse kring 
pas in de twintigste eeuw ingang vond. Toch kunnen we er niet omheen deze begrip-
pen duidelijk af te bakenen. Een liturgisch gewaad (met wat daar aan ornamenten 
bij hoort) is een gewaad dat bestemd is voor gebruik tijdens de eredienst. Het zegt 
iets over de rol die de drager speelt tijdens de plechtigheid, niet over de positie die 
de drager ervan, afgezien van deze rol, binnen de kerkelijke gemeenschap inneemt. 
Een ambtsgewaad daarentegen zegt iets over de positie van de drager binnen de 
gemeenschap waarin hij functioneert. Hij is daaraan herkenbaar. Zijn plaats in de 
rangorde van de kerkelijke gemeenschap wordt hierdoor zichtbaar. 
 Soms vallen liturgische kleding en ambtskleding samen, zoals in de rooms-ka-
tholieke liturgische kleding van de priesters. Aan het liturgisch gewaad worden 
ornamenten toegevoegd die iets over het ambt van de drager zeggen, in dit geval 
de stola, bij uitstek het symbool van het priesterambt. Hierdoor wordt zichtbaar 
dat de priester de exclusieve bemiddelaar is tussen God en mens. Wie de Aller-
hoogste wil ontmoeten, kan niet om de priester heen. Zo vallen liturgische kleding 
en ambtskleding samen. Bij de misdienaartjes is dat niet het geval. Zij hebben wel 
een gewaad, maar dit kan geen ambtsgewaad genoemd worden. Zij zijn immers 
geen priesters, en hun kleding ziet er dan ook anders uit. Maar het is wel liturgische 
kleding: zij vervullen een rol in de liturgie. 
 Zoals gezegd werd dit onderscheid in de vorige eeuw niet gemaakt. De term 
‘liturgisch gewaad’ ben ik zelfs nergens tegen gekomen. In dit boek heb ik vaak het 
gewone spraakgebruik gevolgd en spreek ik over het ambtsgewaad. Dit taalgebruik 
vraagt echter om een nadere analyse van hetgeen men eigenlijk bedoelde te zeggen 
wanneer men het woord ‘ambtsgewaad’ bezigde. Ging het erom met die term de 
betekenis die men aan het ambt hechtte tot uitdrukking te brengen? Of lag het ac-
cent meer op het geheel van de eredienst, op de liturgie? En ging het daarbij slechts 
om één aspect van de liturgie, de welsprekendheid, of had men meer aspecten op 
het oog? Soms lijkt het erop dat men met de aanduiding ambtsgewaad een (maat-
schappelijk) standsgewaad bedoelde. Dit alles liep in de vorige eeuw nogal eens 
door elkaar heen zonder dat daartussen onderscheid gemaakt werd. 
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1796-1898
De terminus ab quo van deze verhandeling is 1796. Toen werd voor het eerst duide-
lijk dat sommigen van mening waren dat predikanten zoiets als een ambtsgewaad 
hadden. De predikanten zelf waren zich dat niet altijd bewust, wellicht omdat de 
protestantse kerken in Nederland een dergelijk gewaad officieel niet kenden en 
ook nooit gekend hadden. Mantel en bef vormden een standsgewaad, waarmee 
de predikanten hun plaats in de samenleving markeerden. De terminus ante quem 
ligt ruim 100 jaar later, namelijk bij de verschijning van enkele artikelen van A. 
Kuyper (1837-1920) over het ambtsgewaad in De Heraut van 1898.8 Deze grens 
is gekozen omdat vanaf die tijd een zekere stabilisering in het kleedgedrag van 
predikanten plaatsvond, die pas werd doorbroken na de Tweede Wereldoorlog.

2. Kostuumhistorische opmerkingen

Met nadruk wijs ik er hier op dat dit geen kostuumhistorische studie is, hoe vaak 
ook naar aspecten van de kostuumgeschiedenis verwezen wordt. Het gaat om 
de verheldering van het proces dat geleid heeft tot het verdwijnen van mantel en 
bef en tot de invoering van de toga op de Nederlandse kansels. Toch moeten een 
paar opmerkingen van kostuumhistorische aard worden gemaakt.

De toga
De toga is verwant aan de tabbaard9, die op zijn beurt is afgeleid van de ‘Schaube’, 
het gewaad dat in de late Middeleeuwen meer en meer de kenmerkende kleding 
van de welgestelde burgerij was geworden.10 Ook academisch gevormden droegen 
de tabbaard, onder wie de protestantse theologen. Rooms-katholieke geleerden 
droegen de lange soutane.11 Toen rond 1550 de kortere Spaanse mantel zijn 
intrede deed, werd de tabbaard vooral nog door oudere heren als huiskleding 
gedragen. Predikanten lieten zich gaarne in hun nachttoga afbeelden.12 Daarnaast 
kreeg de tabbaard ook een meer officiële functie: hij werd het gewaad van de 
magistraten, van advocaten en rechters. Tevens ontstond er een associatie met 
geleerdheid. Erasmus, Luther en Calvijn werden en worden vaak in tabbaard 
afgebeeld. Daarmee werd op de toga een stempel van geleerdheid gedrukt. In de 
eerste helft van de zeventiende eeuw werd het (niet bestaande) verband gelegd 
met de antieke toga. De tabbaard stond voor waardigheid, autoriteit, geleerdheid, 
en was van een eerbiedwaardige ouderdom. De Staten van Holland bepaalden 
wellicht daarom in 1641 dat de Leidse professoren college zouden geven in tab-
baard. De predikanten volgden echter de mode en schaften de tabbaard af. De 
afbeelding van de vergadering van de Synode van Dordrecht laat daarover geen 
misverstand bestaan: de tabbaard was vervangen door de Spaanse mode. 

Mantel en bef
Aan het einde van de zeventiende eeuw spreekt men van de Franse mode.13 Daaraan 
is, naar ik aanneem, het predikantskostuum dat bekend staat als ‘mantel en bef’ 
ontsproten. De mantel echter is een overblijfsel van de Spaanse mode. Deze werd in 
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de loop der jaren steeds korter en smaller. De mantel werd tot manteltje. Tenslotte 
bestond hij uit niet meer dan een smalle strook laken.14 Hij werd gedragen over de 
zwarte rok. Hierbij moeten we ons een herenjas voorstellen die aan de voorkant 
de benen vrij laat, maar aan de achterkant lange panden heeft. De rok werd pas 
in de tweede helft van de vorige eeuw gepromoveerd tot avondgewaad. Toen de 
brede Spaanse halskraag als gevolg van veranderende haardracht (de pruiken) 
wat onhandig werd, ontwikkelde deze zich tot een kleine bef, zoals we die nu nog 
steeds tegenkomen bij toga’s van rechters en predikanten.15 De kuitbroek met bij 
voorkeur zijden kousen voor het onderbeen was tot aan de verschijning van de 
pantalon, rond 1800, de normale bedekking van het mannelijk onderlijf. Daarna 
verloor hij steeds meer terrein.16 De steek was een driekanten hoed, waarvan de 
randen omhoog waren gevouwen.
 Deze kleding schijnt oorspronkelijk van het Franse hof afkomstig te zijn en 
werd in de achttiende eeuw de normale kleding voor de betere standen.17 De 
predikanten volgden dit kleedgedrag, waarmee ze zich identificeerden met de 
bovenlaag van de samenleving.18 Schotel vermeldt hoe volgens sommigen onder-
delen van deze kleding in de loop van de achttiende eeuw kenmerk werden van 
de theologische ligging van de predikanten.19 Aan de driekanten steek werd zelfs 
een symbolische betekenis toegekend: hij symboliseerde de Drie-eenheid.20 Ook 
de clerus minor – kosters, voorzangers, aansprekers, ouderlingen en diakenen – 
was gerechtigd deze kleding te dragen.21 
 Behalve de bef was de kleding van de predikanten zwart. Meestal was de mode, 
ook voor heren, en in ieder geval ten tijde van de Bataafse Republiek, fleuriger 
en kleuriger.22 In de loop van de negentiende eeuw werd zwart meer en meer 
de kleur van de deftigheid, zoals dat eerder ook het geval was geweest. Zwart 
suggereert gerichtheid op het hogere, op het terrein van de geest; verwijst naar 
rationaliteit, betrouwbaarheid, autoriteit.23 Ook onder de wat meer behoudende 
kerkelijke groepen was zwart rond het midden van de negentiende eeuw de kleur 
van hun voorkeur. Voor hen duidde deze op ascese.24 
 
Nogmaals de toga
De toga had haar plaats rond de rechtbank behouden. Wel kwamen hierin in de 
Franse Tijd wijzigingen, maar met de komst van koning Willem i keerde ook de 
toga weer terug. In 1838 werden nog enkele aanvullende bepalingen gemaakt be-
treffende de ambtskleding van rechters, advocaten en officieren van justitie.25 
 Een kerkelijke bloeiperiode voor de toga brak aan toen Friedrich Wilhelm iii van 
Pruisen (1770-1840) zich met de ambtskleding van de predikanten ging bemoei-
en.26 In 1811 bepaalde hij dat de lutherse predikanten en de rabbijnen tijdens de 
godsdienstoefening voortaan een door hem ontworpen ‘schwarze Talar’ dienden 
te dragen. Ook als de predikant als toehoorder een kerkdienst bezocht, diende 
hij in toga te verschijnen, evenals bij officiële ontvangsten en plechtigheden. Voor 
zijn ontwerp greep de Koning terug op afbeeldingen van Luther. Waarschijnlijk 
verkeerde hij in de veronderstelling dat hij daarmee de kerk terugvoerde naar haar 
oorspronkelijke gebruiken. Deze bepaling was onderdeel van zijn streven naar 
reorganisatie van de kerk. Als motieven worden genoemd de waardigheid van de 
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protestantse godsdienst, de strijd tegen de willekeur en tegen modieus kleedgedrag, 
en het bevorderen van de eenheid tussen de lutherse en de gereformeerde kerk. 
Het was hem overigens niet te doen om de afschaffing van de koorhemden27 als 
zodanig. Integendeel, waar deze nog in gebruik waren, mochten ze gebruikt blijven 
worden door ze over de zwarte toga met bef te dragen. Ook buiten Pruisen vond 
het gebruik van toga met bef en baret ingang. Het tot dan toe gebruikelijke man-
teltje van de predikanten werd het kostuum voor de kosters. Cantors en organisten 
werden geacht zich in het zwart te kleden tijdens de kerkdienst.
 Voor de Nederlandse situatie is tenslotte nog van belang het afwijkende kleed-
gedrag van de Waalse predikanten. Zij droegen de toga, ook wel ‘robe de Calvin’ 
(Geneva gown, Genfer Robe) genaamd.28 Ik heb niet kunnen achterhalen wanneer 
deze door hen voor het eerst in gebruik is genomen en of dit met veel discussie 
gepaard is gegaan. Schotel vermeldt dat de Walen deze robe gingen dragen in 
het midden van de zeventiende eeuw, in ‘navolging hunner broeders in Frankrijk 
en Duitschland’.29 Ook de doopsgezinde predikant uit Leeuwarden Jan Brouwer 
(1760-1838) wees op de hoge ouderdom van het togagebruik onder de Walen toen 
hij in 1797 schreef dat het ‘zwarte choorkleed’ of toga als iets statigs onder de 
Waalse predikanten ‘overbleef’.30 Het meest waarschijnlijk is dat we hier te maken 
hebben met ‘emigranten-gedrag’: men hield in den vreemde vast aan het aloude 
vaderlandse gebruik, ook toen in het nieuwe vaderland de mode veranderde. Dit 
gebruik van de toga wordt bevestigd door de verzameling afbeeldingen in de Bi-
bliothèque Wallone te Amsterdam. Deze bevat veel afbeeldingen van predikanten 
in toga. En waar dat niet het geval is, valt nooit met zekerheid vast te stellen of 
de afgebeelde predikant mantel en bef droeg. Ik trof slechts één afbeelding aan, 
waarop duidelijk te zien is dat Waalse predikanten mantel en bef droegen.31 Hij 
dateert van 1732, het onderschrift vermeldt dat het gaat om een bevestiging van 
een predikant in een Waalse kerk. Als dat onderschrift juist is, hebben we hier te 
maken met de uitzondering die de regel bevestigt. Daarvoor wijzen de bronnen al 
te duidelijk in de richting van een oud gebruik van de toga in Waalse kring.32

3. Indeling

Het thema van dit boek voert ons in hoofdstuk I naar de Bataafse Republiek, toen 
een verbod werd afgekondigd op het dragen van kerkelijke kleding in het open-
baar. Wat betreft de protestanten was er sprake van een nieuw verschijnsel.
 Vanaf 1813 brak met het koningschap van Willem i een nieuwe periode aan. 
Ook voor de predikanten bracht het nieuwe bestel grote veranderingen met zich 
mee. Hun rol in het nieuwe vaderland was anders dan die van hun voorgangers 
in de Republiek. Van een verbod op het dragen van mantel en bef in het open-
baar was al sedert 1801 geen sprake meer. We zullen in hoofdstuk ii zien hoe in 
deze tijd de roep om de toga voor het eerst gehoord werd, en hoe daarop door 
lutheranen en hervormden werd gereageerd.
 In de kringen der afgescheidenen heeft de discussie over het ambtsgewaad 
scherpe trekken aangenomen, zoals uit hoofdstuk iii zal blijken. Omdat karakter 
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en inhoud van de discussie zo geheel anders waren dan bij lutheranen, remon-
stranten en hervormden wordt hieraan een apart hoofdstuk gewijd. 
 In het midden van de negentiende eeuw raakte de samenleving in een stroomver-
snelling. Aan het koningschap van Willem i, en aan alles waar dat voor stond, was 
een einde gekomen. Ook de predikanten moesten zich aanpassen aan de nieuwe 
tijd. Ze kregen een andere plaats in de samenleving. De roep om de toga werd 
luider, lutheranen en remonstranten gingen over tot de aanbeveling van de toga. 
Is er tussen beide een verband, en zo ja, welk? Hierover gaat hoofdstuk iv.
 Met de aanbeveling van de toga door de hervormde synode in 1854, die in 
hoofdstuk v beschreven wordt, was het pleit beslecht: mantel en bef hadden hun 
tijd gehad. Een nieuwe tijd stond voor de deur, met andere predikantskleding dan 
voorheen. In het vervolg laat ik zien hoe het de toga onder de gereformeerden 
verging en kijk ik vooruit naar de ontwikkelingen in de twintigste eeuw. 
 In het laatste hoofdstuk vat ik de resultaten van het onderzoek samen. Welke 
factoren zijn van belang geweest in het proces dat geleid heeft tot de invoering van 
de toga op de Nederlandse kansels en tot het verdwijnen van mantel en bef? 

Noten
 1. Zie Schotel, Bijdrage, ii, en idem, De openbare eeredienst, 284-304.
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i. het ambtsgewaad in de bataafse 
 republiek, in het koninkrijk 
 holland en in de franse tijd

1. Inleidende opmerkingen

Algemeen
Zoals gezegd droegen veel predikanten aan het eind van de achttiende eeuw binnen 
en buiten het kerkgebouw mantel en bef. Er was wel een verschil tussen stad en 
platteland. Uit een anonieme brochure uit 1796 blijkt althans dat in die tijd het 
gebruik van mantel en bef toch eigenlijk het voorrecht was van de stadspredikant. 
Een dorpspredikant die deze kleding droeg, leed aan hoogmoed en maakte zich 
aan standsverheffing schuldig.1 Het gebruik van mantel en bef kwam echter in de 
Bataafse Republiek ter discussie te staan. Een en ander hangt nauw samen met 
de politieke, sociale en godsdienstige ontwikkelingen in het laatste kwart van de 
achttiende eeuw. Drie grote vragen beheersten het publieke en politieke debat. 
Moeten de Nederlanden een federatie blijven, of moeten de oude scheidslijnen 
worden opgeheven om plaats te maken voor een nieuw, uniform politiek bestel? 
Wie bepaalt welke mensen het land zullen regeren? Welke is de gewenste verhouding 
van kerk en staat? Bij deze laatste vraag kwam ook het ambtsgewaad ter sprake. Ik 
zal hier de stelling verdedigen dat de discussie over het ambtsgewaad niet begonnen 
is in de kerk, maar primair verband hield met de angst van de overheid voor maat-
schappelijke en politieke onrust als gevolg van botsingen tussen protestanten en 
rooms-katholieken. Slechts in de marge is er ook sprake geweest van een bezinning 
op predikantskleding binnen het kader van de liturgie. Dit alles wordt behandeld 
in twee paragrafen: één over het ambtsgewaad in de wetgeving van 1795-1798, en 
één over het ambtsgewaad in de wetgeving van 1801-1810. Maar eerst besteed ik 
hieronder nog aandacht aan de invloed van de Franse Revolutie op het kleedgedrag 
in het algemeen en aan de veranderde verhouding van kerk en staat. 

De invloed van de Franse Revolutie op het kleedgedrag in het algemeen
‘Le costume est un langage’, aldus Vinet.2 Mensen zenden met hun kleding een 
boodschap uit. Het ligt daarom voor de hand te veronderstellen dat de nieuwe 
politieke en sociale verhoudingen die de Franse Revolutie met zich mee bracht ook 
tot uitdrukking zouden komen in het kleedgedrag. Dat was inderdaad het geval. 
Vrijheid, gelijkheid en broederschap moesten in de uiterlijke verschijning blijken. 
Er vond een versobering plaats van het herenkostuum, die bovendien gold voor alle 
standen. Het utiliteitsprincipe kwam op de voorgrond te staan.3 Maar het ging om 
meer dan alleen de utiliteit van de kleding. Allerlei fijne nuances, die zo haarscherp 
de onderlinge verhoudingen in kaart brachten, verdwenen. Alle mensen waren im-
mers gelijk. Dit kleedgedrag getuigde van de democratisering van de samenleving.4 
Rok en kniebroek werden nog wel gedragen, vooral door conservatieven, maar 
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werden bij anderen vervangen door de Engelse frak, ontwikkeld uit de traditionele 
rok, de redingote (riding coat), een lange herenjas, en door de lange pantalon, het 
kledingstuk waarmee de ‘sans culottes’ hun protest tegen het Ancien Régime vorm 
gaven. De driekanten steek werd vervangen door de tweekanten hoed, het hoofd-
deksel waarmee Napoleon Bonaparte zoveel schoolboekjes heeft gehaald. Ook 
kwamen er ronde hoeden en cilinderhoeden in de mode. De platte schoenen werden 
vervangen door laarzen. Overigens vraagt een democratisering van de kleding per 
definitie toch ook weer om nieuwe distinctieven, want sommigen zijn nu eenmaal 
meer gelijk dan anderen. Dat was in Nederland niet anders dan in Frankrijk. Zo 
droegen de leden van de Nationale Vergadering sobere zwarte kleding, maar over 
de schouder droegen ze een rood-wit-blauwe sjerp met de tekst ‘gedeputeerde des 
Bataafschen Volks’. En de Staatsregeling van 1798 schreef in de artikelen 45 en 100 
voor dat het vertegenwoordigend lichaam en het uitvoerend bewind een kostuum 
voor hun leden moesten vaststellen. De leden van het uitvoerend bewind kregen 
pakken met gepluimde hoeden, de leden van het vertegenwoordigend lichaam een 
zwart rokkostuum met in goud geborduurd een rank van eiken- en olijftakken op 
kraag, manchetten en zakkleppen. Ook de beroepsdiplomaten en hun medewerkers 
kregen nieuwe kostuums.5

 Napoleon, die veel waarde hechtte aan decorum, voerde in Frankrijk het ambts-
kostuum weer in. Gedeeltelijk keerde hij daarbij terug tot de kleding van vóór de 
Revolutie.6 De kuitbroek en de rok, de witte kousen en de platte schoenen werden 
in ere hersteld. Toen zijn broer Lodewijk Napoleon Koning van Holland werd 
(1806-1810), werden ook in Nederland de voorschriften omtrent de kleding van de 
ambtenaren uitvoeriger en werden dezen verplicht in ambtskostuum op hun werk te 
verschijnen.7 Daarbij bleef de kniebroek bewaard. Samen met de gespschoenen en 
de steek maakte hij tot in de jaren veertig deel uit van vele civiele ambtskostuums.8 
Deze werden – om een voorbeeld te noemen – als kleding van de Amsterdamse 
politieagenten pas in 1850 vervangen door een lange broek en een hoge hoed.9 In 
het dagelijks leven echter werd, zowel in Frankrijk als in Nederland, de revolutie-
mode voortgezet: de pantalon was aan zijn opmars begonnen en bleek niet meer te 
stuiten. Renteniers zouden zich er niet zo snel aan overgeven en in de klederdracht 
leefde de kuitbroek nog lange tijd voort, maar in feite was het pleit beslecht.10

Kerk en staat
De kracht van de Gereformeerde Kerk lag in haar publieke karakter, haar aanwe-
zigheid midden in het dorp en in de stad. Alleen deze kerk stond in het volle licht 
van de openbaarheid en werd door de overheid als de nationale kerk erkend. Zij 
alleen was bij doop, huwelijk en begrafenis dienstverlenend instituut voor alle in-
gezetenen. Zij ook was uitsluitend bevoegd tot geestelijke verzorging van soldaten, 
matrozen en gevangenen in naam van de christelijke overheid. Zij tenslotte wist 
als enig kerkgenootschap haar belang tot staatsbelang te maken.11 
 De kerkelijke gezindte speelde dus een belangrijke rol bij de ordening van de 
samenleving, maar een echte staatskerk is de Gereformeerde Kerk nooit geweest. 
Zij heeft dat ook niet willen zijn.12 Wel waren er nauwe banden tussen overheid 
en kerk, ook op het personele vlak. Deze werden nauwer naarmate de tijd voort-
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schreed. Aanvankelijk speelden bijvoorbeeld Zuidnederlandse vluchtelingen een 
belangrijke rol in het kerkelijk leven, maar bestuurlijke functies buiten de kerk 
waren voor hen niet weggelegd.13 In een volgende generatie nam het verschil tussen 
Zuid- en Noordnederlanders natuurlijk af. Het lijkt er bovendien op dat kerken-
raadsfuncties na verloop van tijd min of meer tot de publieke functies behoorden, 
want deze werden meestal bekleed door hen die ook in de burgerlijke samenleving 
belangrijke posten innamen. Zo althans was de situatie in Graft in de achttiende 
eeuw, en we mogen aannemen dat het beeld elders niet veel anders was.14 
 Het kerkelijk leven van andere kerken dan de Gereformeerde Kerk was aan 
allerlei beperkende bepalingen onderhevig. Formeel was er niet veel ruimte om 
openlijk en zichtbaar in de samenleving aanwezig te zijn, in de praktijk echter 
vielen de maatregelen tegen andere kerken nogal mee. De remonstranten werden 
snel na de scheuring weer geduld, en vele vooraanstaande katholieken bleven na 
de Reformatie de Moederkerk trouw zonder dat hun dit veel moeilijkheden ople-
verde.15 
 In de loop van de achttiende eeuw maakte zich een nieuwe geest van de samen-
leving meester: het besef van exclusiviteit van de Gereformeerde Kerk begon te 
verdwijnen. Dit blijkt onder meer uit de steeds toleranter wordende houding van 
de overheden ten aanzien van andere kerken dan de Gereformeerde Kerk.16 Illu-
stratief in dit verband is het feit dat in de banne Graft allerlei functies ook voor 
niet-gereformeerden openstonden, hoewel in het bijzonder de rooms-katholieken 
ondervertegenwoordigd bleven.17 Ook de hoofdstroom van de gereformeerde the-
ologie aanvaardde omstreeks het midden van de achttiende eeuw principieel het 
beginsel van de godsdienstige tolerantie.18

 Dit alles was uiting van een belangrijke verschuiving: niet het lidmaatschap van 
het kerkgenootschap, maar de mate van betrokkenheid daarbij werd van belang 
geacht. ‘Van zichtbare orde naar morele gemeenschap’, zo vat Van Rooden deze 
ontwikkeling samen. Kerk en godsdienst verdwenen niet uit de samenleving, maar 
gingen langzamerhand een andere rol vervullen.19 Bijna tegelijkertijd ging het begrip 
‘vaderland’ als ordenend principe een steeds grotere rol spelen. Het overheerste 
uiteindelijk het begrip van de ware godsdienst. Gods Verbond gold niet de ware 
gelovigen onder de Nederlanders, maar de gelovige Nederlanders.20 Die waren 
niet alleen lid van de Gereformeerde Kerk, maar ook van andere kerken. Er kwam 
een besef van het (protestantse) vaderland.21 In het verlengde van het hierboven 
geschetste proces veranderde de taak van de predikanten: zij ontleenden hun iden-
titeit niet langer aan het bekleden van een openbaar ambt, maar aan hun taak als 
‘natievormende beroepsgroep’ in de samenleving als geheel. De rol van godsdienst 
en kerken diende, althans naar het oordeel van de overheid, beperkt te blijven tot 
wat voortaan als hun eigenlijke taak werd beschouwd: de morele vorming van de 
individuele burgers van het vaderland.22 In meer vooruitstrevende kringen kwam 
er aandacht voor de liturgie. Men maakte zich zorgen over de geringe aantrek-
kingskracht van het christelijk geloof. Zou een goede liturgie de kracht van het 
christelijk geloof niet beter tot zijn recht doen komen?23 In dezelfde kringen leefde 
de vraag naar de beste preekmethode.24

 In de Bataafse Republiek kwam het tot een formele afronding van dit proces 
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toen de scheiding van kerk en staat geproclameerd werd.25 Op 5 augustus van dat 
jaar decreteerde de Nationale Vergadering namelijk dat er geen bevoorrechte kerk 
meer zou zijn.26 Daarbij hebben rooms-katholieken en dissenters een belangrijke 
rol gespeeld.27 Want ondanks het reeds gememoreerde feit van de betrekkelijke to-
lerantie in de Republiek leefde er bij rooms-katholieken en dissenters aan het einde 
van de achttiende eeuw een verlangen naar een scheiding of althans een nieuwe 
verhouding van kerk en staat.28 Zo tolerant was de samenleving nu ook weer niet 
dat dit overbodig werd geacht.29 Van deze wens getuigde bijvoorbeeld het boek 
Het leven en de gevoelens van den eerwaarden heer Nothanker (Amsterdam 1775-
1776) van C.F. Nicolaï. Deze stelde daarin de verdraagzaamheid van de Republiek 
aan zijn tijdgenoten ten voorbeeld. Maar de vertaler, de remonstrant A.A. van der 
Meersch (1720-1792), publiceerde dit boek met ‘het Oogmerk de vervolgzucht, 
die zeer groote Praktikaale Ketterij, als afschuwelijk af te schilderen en dus den 
rechtmaatigen afkeer daarvan bij allen te vermeerderen’. Hij gebruikte het boek 
dus om te laten zien dat de Republiek helemaal niet zo tolerant was. Hij had dat 
zelf ervaren toen hij betrokken raakte bij een polemiek tussen remonstranten en 
gereformeerden.30

Het is overigens van belang de gebeurtenissen uit deze jaren niet uitsluitend te in-
terpreteren vanuit de latere ontwikkeling die vaak getypeerd wordt als de scheiding 
van kerk en staat. Zo helder lagen de zaken aan het eind van de achttiende eeuw 
nog niet. Godsdienst werd ook in de Bataafse Republiek als politiek uitermate 
belangrijk gezien, hoewel de meningen over de aard van de ware godsdienst in de 
Nationale Vergadering niet altijd strookten met de kerkelijke opvattingen daarover. 
Maar van een scheiding van staat en godsdienst was geen sprake. De gelijkheid van 
alle burgers vereiste echter dat er een einde kwam aan de bevoorrechte positie van 
de Gereformeerde Kerk. Of en in hoeverre men ook daadwerkelijk een scheiding 
van kerk en staat wenste, was voortdurend onderwerp van discussie. Naar aanlei-
ding van de vele gesprekken over de godsdienst verzuchtte een lid van de Nationale 
Vergadering eens: ‘Het is hier erger dan in eene Synode’.31 Veel aandacht vergde 
bijvoorbeeld de kwestie van de predikantstraktementen. Moest de overheid die 
blijven betalen? En paste dat bij de gewenste verhouding van kerk en staat? Maar 
ook de vraag of de godsdienst aangemerkt diende te worden als een grondbeginsel 
van het nieuwe vaderland speelde een belangrijke rol.
 De nieuwe verhouding van kerk en staat heeft relatief weinig weerstand opge-
roepen. Niet het feit dat er een nieuwe verhouding gezocht moest worden, maar 
welke verhouding gewenst was, stond ter discussie. Terecht heeft Van Loon opge-
merkt dat de Franse Revolutie ‘met sprongen naar voren bracht, wat lang tevoren 
geleidelijk was gegroeid.’32 Want dit kan het beste verklaard worden uit het feit 
dat de gereformeerde protestanten innerlijk al afstand hadden genomen van de 
positie van hun kerk als bevoorrechte kerk.33 De Republiek was, ook in godsdien-
stig opzicht, een pluriforme samenleving geworden, en velen in de Gereformeerde 
Kerk hadden daar vrede mee. Deze voorstelling van zaken lijkt aannemelijker dan 
in de geringe weerstand een teken van verval en zwakte te zien. Velen in de kerk 
lieten de veranderingen over zich komen, juist omdat die overeenkwamen met het 
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eigen, sedert het midden van de achttiende eeuw veranderde zelfbewustzijn. Dat 
is niet hetzelfde als zwakte. In deze woelige jaren bleek juist ook de kracht van de 
Gereformeerde Kerk.34

2. De wetgeving van 1795-1798 en het ambtsgewaad

Het decreet van 5 augustus 1796
Zoals gezegd kwam het tot een nieuwe verhouding van kerk en staat. Deze werd 
voor het eerst bij decreet van 5 augustus 1796 vastgelegd. Daarmee liep de Na-
tionale Vergadering op instigatie van de rooms-katholiek geworden protestantse 
advocaat A. Ploos van Amstel (1749-1816)35 en na veel discussie vooruit op het 
ontwerp van een constitutie, waartoe een commissie was benoemd.36 De zaak 
werd echter van zo groot belang geacht, dat men niet wilde wachten totdat de 
constitutie-commissie haar werk voltooid zou hebben. Bovendien verschafte men 
daarmee een duidelijke richtlijn aan de commissie. 
 Het decreet bevatte als artikel 3 een bepaling omtrent de zichtbare en hoorbare 
aanwezigheid van kerken en predikanten in de samenleving, namelijk: 

Dat geene Leeraars of andere Kerkelyke Beampten, van welke eene Gezindheid 
ook, zich voortaan, buiten derzelver Kerken, met eenig onderscheidend teeken, 
in ‘t openbaar zullen mogen vertoonen; dat alle Godsdienstige pleg tigheden 
zich alleen zullen bepaalen binnen de muuren der Kerken of Bede huizen; en dat 
geene Klokken ter aankondiging van Godsdienstoef fe nin gen meer zullen mogen 
geluid worden.37 

Wat was de achtergrond van deze bepaling?38

  In een eerder verschenen rapport van de lutherse afgevaardigde J. Lublink de 
Jonge (1736-1816), dat als leidraad diende voor het debat over de gewenste schei-
ding van kerk en staat, kwam de kwestie van het ambtsgewaad niet voor. Ook in 
de discussie over dit rapport werd weinig aandacht besteed aan het ambtsgewaad.39 
Ds G.J.G. Bacot (1743-1822, gereformeerd) was de eerste die opmerkte dat de 
noodzakelijke handhaving van orde en rust de overheid het recht gaf de godsdienst-
oefening tot binnen de kerkgebouwen te beperken.40 Dezelfde dag nog werden in 
voorstellen van J.B. Auffmorth (1744-1831, gereformeerd) en G.C.C.Vatebender 
(1758-1822, gereformeerd) voor een ontwerp-decreet de contouren van het latere 
artikel zichtbaar. Zij noemden expliciet de kleding van de geestelijkheid.41 In het 
eerste concept-voorstel, opgesteld door voorzitter L.T. de Kempenaer (1752-1812, 
gereformeerd), ontbrak echter een bepaling daarover.42 De bekende en invloed-
rijke patriot mr J.G.J. Hahn (1761-1822, Waals-gereformeerd) stelde vervolgens 
voor een bepaling op te nemen die allerlei openbare uitingen van godsdienstig 
leven moest beperken. Daarbij ging het hem niet alleen om het klokgelui of om 
de processies, maar ook om ‘mantel, bef, ver vaar lyke huilebalken, kruisen, mon-
nikkappen en diergelijke uitwendige fraaiig he den’, uitgevonden ‘om de driften 
gaande te maken’.43 Hij zou zijn zin krijgen, want in het tweede ontwerp-decreet 
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werd de kerkelijke kleding inderdaad genoemd. Naar aanleiding van het gewij-
zigde ontwerp-decreet kwam Hahn hierop nog eenmaal terug en stelde hij dat het 
luiden van klokken en het dragen van ambtskleding zouden kunnen leiden tot een 
uitbarsting van ‘geduchte rampzalige twisten’, ja zelfs tot een burgeroorlog.44 Zeer 
velen stemden met zijn betoog in, en het artikel werd ongewijzigd aangenomen.45 
Blijkbaar had men het gevoel dat godsdienst in de toenmalige situatie wel eens 
olie op het vuur kon zijn. Zonder godsdienst brandde dat vuur in deze spannende 
jaren al zo hevig, dat velen hun correspondentie vernietigden of in geheimschrift 
schreven.46 
 Deze bepaling heeft tot het in werking treden van de Staatsregeling van 1798 
kracht van wet gehad.47

Het Plan van Constitutie
In het Plan van Constitutie, op 10 november 1796 aangeboden, kwam het ambts-
gewaad terug, conform de wens van de Nationale Vergadering. De tekst van het 
artikel over het ambtsgewaad (onder nummer 708 en 710) week weliswaar enigs-
zins af van de formulering in het decreet, maar aan de strekking was niets gewijzigd. 
Wel was er een bepaling aan toegevoegd dat de kerkdiensten gehouden moesten 
worden met ontsloten deuren. De passage over het klokgelui was verdwenen en 
zou niet meer terugkeren.48 Het artikel luidde nu als volgt:49

Art. 708 Alle Kerkgenootschappen verrichten hunne Godsdienst-oef fe nin-
gen binnen de daar toe bestemde Gebouwen, met ontsloo tene deu-
ren.

Art. 710 Niemand mag met eenige Ordenskleederen van eenig Godsdienstig 
Genootschap, buiten zyn Kerkgebouw, verschynen. 

Van enige discussie door de commissie over deze artikelen is niets bekend.50 Welke 
motieven op dit punt bij de constitutie-commissie een rol hebben gespeeld, valt 
dus niet te achterhalen. Het is echter aannemelijk dat deze niet verschilden van de 
motieven die eerder in de Nationale Vergadering een rol hadden gespeeld.
 
Het Ontwerp van Constitutie
De Nationale Vergadering benoemde op 7 december 1796 een commissie van 
herziening die op 29 december 1796 met een herziene, enigszins unitaristischer 
versie van het Plan van Constitutie kwam, die bekend is geworden onder de naam 
Ontwerp van Constitutie.51 Omdat er over het punt van de godsdienst nogal wat 
discussie was, werd op 25 maart 1797 een nieuwe commissie van advies ingesteld, 
die haar rapport op 5 mei indiende.52 Ten aanzien van hetgeen ons hier interesseert, 
werd het volgende geformuleerd.53

Art 10  (was 708) Alle Kerkgenootschappen verrigten hunne gemeen
schap pelyke Godsdienstöeffeningen binnen de daartoe bestemde 
Gebouwen, met ontsloten deuren.

Art 11  (was 710) Niemand zal met eenig teken van Kerklyke waardigheid 
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of bediening, noch met Ordensklederen van éénig Godsdienstig 
Genootschap, buiten zijn Kerkgebouw, verschynen.

Opvallend is de geringe aandacht die men bij de bespreking van het Ontwerp van 
Constitutie had voor het artikel over de ambtskleding. Alleen de reactie van Hahn, 
lid van de herzieningscommissie van 7 december 1796, wordt genoemd.54 Hij stelde 
op 15 mei 1797 dat beide artikelen beter geschrapt konden worden. In artikel 10 
maakte hij bezwaar tegen de ontsloten deuren. Waarom zou de staat, ‘die zich in 
niets dat tot de Godsdienst betreklyk is mag bemoeyen’ het recht worden toegekend 
een dergelijke bepaling te maken? Hoe belangrijk de kerk voor de samenleving 
ook was, zij stond gelijk met elk ander ‘Gezelschap of Societeit’. Samenzweringen 
waren overal mogelijk, ook bij de burgers thuis. Het artikel bleef echter gehand-
haafd. Hahn wilde ook artikel 11 schrappen. In 1796 maakten de omstandigheden 
een dergelijk artikel wellicht noodzakelijk (hij had het zelf voorgesteld), maar de 
situatie was veranderd. Waarom zou een advocaat wel in zijn ‘ordensgewaad’ over 
straat mogen gaan, en hoogleraren zich mogen kleden met tabbaarden, terwijl 
men een dergelijke kleding aan geestelijken wilde verbieden? Ook dit artikel bleef 
gehandhaafd. 
 Uit de reactie van Hahn zou men kunnen opmaken dat de angst voor een bur-
geroorlog in 1796 nog tamelijk groot was geweest, maar dat die bij sommigen 
was verminderd. Anderen waren daarvan minder overtuigd, want hij vond voor 
zijn pleidooi geen gehoor. De katholieke afgevaardigde J.F.R. van Hooff (1755-
1816) bijvoorbeeld wees er in diezelfde vergadering op dat onder het mom van 
kerkdiensten allerlei andere zaken aan de orde zouden kunnen zijn. De angst voor 
onrust zat er goed in.
 Tegelijkertijd bevestigt de reactie van Hahn dat er meer aan de hand was. Ad-
vocaten, rechters en hoogleraren speelden een rol in de organisatie van de staat. 
Zo’n rol zag de meerderheid van de vergadering blijkbaar niet weggelegd voor 
geestelijken. Men kan in deze bepaling een bewijs zien voor de stelling van Van 
Rooden dat aan de openbare rol voor de predikant en de kerk als ordenend principe 
voor de samenleving een einde was gekomen. Overigens zou dit niet lang duren
 Als artikel 753 en 754 kregen deze bepalingen een plaats in het Ontwerp van 
Constitutie voor het Bataafsche volk, door de Nationale Vergadering ter goed of 
afkeuring aan het zelve volk voorgedragen.55

De Staatsregeling van 1798
In januari 1798 vond een staatsgreep plaats, die definitief een einde maakte aan 
de macht van de federalisten. Er kwam tevens een nieuwe Staatsregeling, die er 
aanzienlijk anders uitzag dan eerdere ontwerpen. Ten aanzien van het artikel waar 
het hier om gaat, was er evenwel sprake van continuïteit. In deze Staatsregeling 
voor het Bataafse Volk van 1798 werd onder de Algemene Beginselen als artikel 
xxii en xxiii opgenomen: 

De gemeenschaplijke Godsdienst-oefening word verrigt binnen de daartoe be-
stemde Gebouwen, en wel met ontsloten deuren. 
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Niemand zal met eenig orde’s-kleed, of teeken, van een Kerklijk Genootschap, 
buiten zijn Kerkgebouw verschijnen.56 

Opvallend is de veranderde plaats van dit artikel: bij de ‘Algemeene Beginselen’, 
onder de ‘Burgerlijke en Staatkundige Grondregels’. Van een apart hoofdstuk over 
de godsdienst was geen sprake meer. Blijkbaar behoorde de voorgenomen scheiding 
van kerk en staat nu tot de aanvaarde beginselen. De genoemde artikelen speelden 
geen rol in de discussie; het meest verstrekkend voor de kerk was dat in artikel xxi 
bepaald werd dat iedere kerk zelf verantwoordelijk was voor het onderhoud van 
haar gebouwen en het uitbetalen van een traktement aan haar predikanten. De 
voorstanders van een scheiding van kerk en staat hadden het gewonnen van hen 
die slechts een einde wilden maken aan de bevoorrechte positie van de Gerefor-
meerde Kerk. Op de langere termijn echter zouden de overwinnaars van 1798 
toch de verliezers blijken te zijn. Er stond een andere tijd voor de deur, waarin de 
verhoudingen opnieuw zouden worden gedefinieerd. 

Waar ging het om?
Met dit alles is nog niet zoveel gezegd over de achtergrond van het artikel. Duidelijk 
is slechts dat men bang was voor spanningen tussen protestanten en katholieken, 
en dat men daarom uitingen van godsdienstig leven zoveel mogelijk van de straat 
wenste te weren. Gaven de protestantse godgeleerden in hun ambtsgewaad dan 
zoveel aanleiding tot rumoer? Waren de katholieke geestelijken agressief in hun 
optreden geweest? Erg veel is hiervan niet bekend, en ik zou dan ook een andere 
verklaring willen voorstellen. Waarschijnlijk hebben we hier te maken met een 
voorzorgsmaatregel, waarbij de overheid vooral het oog had op een mogelijke 
herleving van de processie- en bedevaartcultuur.57 Deze was aan het einde van 
de achttiende eeuw boven de grote rivieren geheel, en beneden de grote rivieren 
grotendeels verdwenen. Katholieken die daar behoefte aan hadden zochten hun 
heil buiten de landsgrenzen.58 Maar dat zou nu, met de nieuwe vrijheid, wel eens 
kunnen gaan veranderen, met alle gevolgen van dien voor orde en rust.59 Door in 
het decreet niet te spreken over processies maar over kerkelijke kleding vermeed de 
overheid overigens allerlei (kerk)juridische discussies over wat nu eigenlijk onder 
een processie moet worden verstaan.60 Het ging erom de uitingen van godsdienstig 
leven zoveel mogelijk uit het publieke domein te weren met het oog op de katho-
lieken en hun nieuwe vrijheid. Bovendien werd hiermee een schijn van gelijke be-
handeling gewekt: ook de predikanten werden door dit verbod getroffen. Behalve 
uit de genoemde uitlatingen tijdens de debatten in de Nationale Vergadering blijkt 
dat uit twee andere bronnen.

De reeds genoemde schrijver die zich verschool achter het pseudoniem P.C. Aletho-
philus publiceerde zijn Bedenkingen kort na de uitvaardiging van het decreet.61 
Hij betoogde dat mantel en bef geen gewaad vormen dat te vergelijken valt met de 
priesterlijke kleding of de kleding der monniken. Dit kostuum was ‘eene kleeding 
van zedigheid en deftigheid’. Het was een overblijfsel van de ‘ouderwetsche klee-
ding onzere voorvaderen’. Bovendien was het nooit uitsluitend gebruikt door de 

03.indd   24 09-05-17   21:52



25

pre dikanten van de bevoorrechte kerk. En tenslotte werd het in de grote steden 
ook gedragen door ouderlingen en diakenen en door de ‘bedienaars der Begraa ve-
nis sen’. In feite, zo luidde zijn impliciete conclusie, sloeg het decreetartikel niet op 
mantel en bef.62 Dat het daar echter toch ‘bij toeval op moet worden toegepast’, 
verklaarde hij uit de angst voor de rooms-katholieken. Dezen zouden met het oog 
op de gepredikte vrijheid, gelijkheid en broederschap wel eens kunnen gaan denken 
dat ze nu in alle opzichten aan de protestanten gelijk waren. ‘Hebben die zoo lang 
in ‘t openbaar hunne mantels en beffen gedraagen, wij mogen dan nu ook met onze 
Kerkgewaden, berechtingen, pro ces sien enz. in ’t openbaar verschijnen’.63 Welke 
onrustige bewegingen zouden daar wel niet het gevolg van kunnen zijn? Op ‘voor-
zichtige’ wijze werd dit alles door het decreet voorkomen, aldus Alethophilus.64

 Ondanks het feit dat de formulering van het decreet wringt – mantel en bef zijn 
geen kerkelijk gewaad – was het toch een goede maatregel omdat hij processies 
onmogelijk maakte, zo zou men zijn visie kunnen omschrijven. En blijkbaar moes-
ten de predikanten daarvoor maar een offer brengen door mantel en bef in het 
openbaar niet te dragen. 

Deze verklaring van het decreetartikel komen we ook tegen in de Verhandeling 
over den invloed van het burgerlijk bestuur op godsdienst en zaken van godsdienst, 
het bekroonde antwoord op een prijsvraag van Teylers Godgeleerd Genootschap.65 
Daarin ging de auteur, de Leidse remonstrantse predikant en stads be stuurder Bou-
dewijn van Rees (1750-1825), nader in op de bepaling omtrent mantel en bef zoals 
die in het Ontwerp van Constitutie was geformuleerd.66 
 Van een constitutionele bepaling kon natuurlijk geen sprake zijn, aldus Van Rees, 
daar er voor deze bepaling geen reden gevonden kon worden in het ‘Recht der Na-
tuur’ of in het ‘onveranderlijk algemeen belang’. Daarom kon zo’n bepaling nooit 
worden vereeuwigd in een ‘onveranderlijke Acte van Constitutie’. Er was echter 
wel een reden van ‘convenientie’. Van Rees zag de bepaling als een noodzakelijke, 
tijdelijke voorziening tegen baldadigheden en andere onaangename voorvallen, 
die te verwachten zouden zijn wanneer de roomse geestelijken met ‘hunne plegt-
gewaaden in ’t openbaar verscheenen waren, en hunnen Processiën op ’s Heeren 
straaten gehouden hadden’.67 Dat was zeker gebeurd als dat niet door dit decreet 
zou zijn voorkomen. Een gedetailleerde wet had nooit in alle gevallen kunnen 
voorzien, en zou bovendien strijdig zijn met het beginsel van gelijkheid. Daarom 
koos de Nationale Vergadering voor een algemeen voorschrift. En daar het volk 
van Nederland door het gebeurde in Frankrijk op een dergelijk decreet al was voor-
bereid, en ook velen zo’n decreet verlangden, ‘was er niets anders op, dan mantels 
en beffen stilzwygend voor een kerkelyk plegtgewaad te verklaaren, en alzoo het 
draagen van eenig geestelyk gewaad aan allen Kerkleeraren te verbieden’.68 In dit 
licht bezag Van Rees ook de bepaling die de godsdienstige plechtigheden tot binnen 
het kerkgebouw beperkte. Wel had hij er bezwaar tegen dat men in dit verband niet 
sprak van de openbare weg, en in die zin ontzegde hij de bepaling alle grond. Als 
er processies zouden plaatsvinden op particuliere grond, had de overheid daarover 
niets te zeggen. Het gedeelte over de ‘ontslootene’ deuren had om die zelfde reden 
zijns inziens evenmin een goede juridische grond. 
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Met de uitleg van Alethophilus en Van Rees, die aansluit bij hetgeen boven over 
de discussie in de Nationale Vergadering werd opgemerkt, wordt de achtergrond 
van het verbod op het dragen van ambtskleding afdoende verklaard. De bepaling 
heeft tot doel gehad het aantal processies aan banden te leggen, en daarmee grote 
onrust in het land te voorkomen.69 Als gevolg hiervan werden mantel en bef gepro-
moveerd tot een kerkelijk gewaad. Dat hiermee een veel grotere continuïteit met 
de Republiek zichtbaar werd dan vele patriotten lief was, is duidelijk. In feite werd 
de opheffing van de plakkaten op dit punt teniet gedaan. De angst voor ‘Rome’ 
zat ook bij de voorstanders van de maatschappelijke vernieuwing te diep om zich 
door een Revolutie te laten verjagen. De vrijheid van godsdienst mocht niet ten 
koste gaan van de rust in het vaderland.70 Daarbij had men een voorbeeld in de 
Franse maatregelen in de Oostenrijkse Nederlanden: ook daar werd het houden 
van processies verboden, evenals het luiden van de klokken.71

De vraag rijst, waarom op dit artikel in de Nationale Vergadering zo summier is 
gereageerd, en waarom alleen afgevaardigde J.D. van Leeuwen (1737-1817) te 
kennen gaf dit artikel niet nodig te achten. Er waren zijns inziens wel belangrijker 
zaken aan de orde wanneer het ging om de verhouding van kerk en staat.72 Deze 
vraag klemt des te meer als we ons realiseren dat alle sprekers (op één na) die zich 
ten gunste van dit artikel uitlieten protestanten waren, terwijl zich onder de afge-
vaardigden ook veel katholieken bevonden.73 Zij protesteerden niet.
 In dit verband wijs ik erop dat, hoewel de Nederlandse Revolutie beslist niet an-
ti-godsdienstig was, een zeker anti-klerikalisme haar niet ontzegd kan worden. Dit 
ondanks het feit dat veertien gereformeerde predikanten, drie dis sen terse theologen 
en zes rooms-katholieke priesters deel uit maakten van de snel op elkaar volgende 
parlementen. In het voorjaar van 1798 was zelfs 16 % van de afgevaardigden 
pastoor, predikant of theoloog.74 Deze patriotse geestelijken bekritiseerden met 
name hun orthodoxe broeders, deze ‘gemijterde en gebefte huichelaars’, vanwege 
de ellende die hun orthodoxie de wereld had gebracht.75 Hun eigen positie wordt 
wel omschreven met de term ‘christen-radicalisme’.76 Dezen hebben in de bepaling 
waarschijnlijk geen aantasting van de godsdienstvrijheid gevoeld, maar een middel 
om die kanten van het godsdienstig leven uit de samenleving te bannen waarmee ze 
zelf weinig affiniteit hadden. Bovendien veranderde er voor de rooms-katholieken 
op zichzelf genomen niet zoveel, en van een bloeiende bedevaarts- of processie-
cultuur was geen sprake. Het was hun geestelijken sinds jaar en dag verboden 
in kerkelijk gewaad op straat te verschijnen, men had er mee leren leven, en nu 
gold dat verbod ook de predikanten. Tenslotte speelt hierbij een rol dat de hogere 
rooms-katholieke geestelijkheid de ontwikkelingen in de volksvroomheid bepaald 
niet toejuichte: er is een eeuwenlang streven geweest naar de zuivering van de 
processie-gebruiken. Het is, met andere woorden, bepaald onwaarschijnlijk dat 
de hogere geestelijkheid deze bepaling alleen maar heeft afgewezen.77

Reactie in kerkelijke kring
Ondanks naspeuringen in de bekende tijdschriften heb ik slechts enkele reacties 
in protestantse kring gevonden. De Boekzaal bijvoorbeeld zweeg geheel over deze 
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kwestie. Heeft de bepaling niet zoveel stof doen opwaaien dat drukkers en redac-
ties met kopij werden overstelpt? Dat is mogelijk, want de Gereformeerde Kerk 
had andere zorgen dan de zorg over zoiets ondergeschikts als de kleding van de 
predikant. Zouden de predikanten straks nog wel kleren kunnen kopen als de 
radicalen hun zin zouden krijgen en alle overheidssteun aan de kerk zou komen 
te vervallen? Een andere verklaring is dat men zich in den lande weinig van deze 
bepaling heeft aangetrokken. Zo is bekend dat niet alle predikanten mantel en bef 
aflegden, en ook dat met het decreet van 5 augustus 1796 niet overal een einde 
kwam aan het luiden der klokken.78 Naar de omvang van dit stille protest kunnen 
we vooralsnog slechts gissen. In katholieke kring lijkt men eerder het accent op de 
nieuwe godsdienstvrijheid te hebben gelegd dan op de beperkende maatregelen.79

Ik begin de bespreking van de reacties met de reeds meermalen genoemde brochure 
van Alethophilus. Zoals we hebben gezien, interpreteerde hij het decreet van 1796 
als een maatregel die in zijn kern alleen rooms-katholieke geestelijken op het oog 
had, niet de protestantse ambtsdragers. Met het oog op de gewenste gelijkheid kon 
de wetgever echter niet anders dan een algemene bepaling maken. Alethophilus 
betreurde dit niet. Dat blijkt wel uit het vervolg. Nu mantel en bef uit het straatbeeld 
waren verdwenen, moesten predikanten deze ook niet dragen tijdens de eredienst, 
zo betoogde hij. Wie zou dan kunnen ontkennen dat dit een kerkelijk gewaad was, 
waaraan bijgelovige betekenis werd toegekend? Officiële ambtskleding hebben de 
protestantse kerken in Nederland nooit gekend. Bovendien droegen Jezus en zijn 
leerlingen ook geen speciale kleding, en het gebruik ervan voegt niets wezenlijks toe 
aan de stichting der gemeente. Eigenlijk pleitte alles tegen het gebruik van mantel 
en bef. Om echter te voorkomen dat er verliezers zouden zijn in deze discussie, 
bepleitte hij een grote vrijheid, overtuigd als hij was dat de goede argumenten voor 
afschaffing vanzelf terrein zouden winnen en daarmee een einde zouden maken 
aan het gebruik van mantel en bef. Alethophilus was een praktisch mens en een 
rationalistisch optimist.80 

Van de zeer geziene Utrechtse predikant Jacobus Hinlopen (1723-1803) is bekend 
dat hij na het decreet mantel en bef heeft afgelegd en ook later niet meer heeft 
gedragen. Hij stond aan het hoofd van een grotere groep, die niet de indruk wilde 
wekken dat er sprake was van priesterkleding. Het schijnt dat hij, ondanks aan-
vankelijke bijval, uiteindelijk alleen kwam te staan en dat de gemeente hem zijn 
gedrag kwalijk nam.81 Beriep Alethophilus zich op het gezonde verstand, op de 
herkomst van mantel en bef, aangekleed met een verwijzing naar Jezus, Hinlopen 
kwam met een voluit theologisch motief: een predikant is geen priester. 

Weer een geheel andere reactie treffen we aan in de meer progressieve kerkelijke 
kringen. Zij hebben zich zonder morren neergelegd bij het decreet van 1796. Maar 
daarmee kwam ook ruimte om andere vragen te stellen. 
Onder de remonstranten ontstond in 1796 het plan voor een prijsvraag over het ver-
val van de eredienst.82 Men maakte zich grote zorgen over de stand van het kerkelijk 
leven. Zonder geloof vaart niemand wel, zo meenden velen, en ook een samenleving 
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kan niet zonder godsdienst. Eén van de inzenders, de reeds genoemde doopsgezinde 
predikant en publicist uit Leeuwarden Jan Brouwer, wijdde ook enkele regels aan 
het ambtsgewaad. Hij deed dat in het kader van de welsprekendheid die hij, omdat 
de protestanten geen ‘plegtigheden’ hebben, van groot belang achtte. Het gewaad 
van de spreker is, wanneer het geen aanstoot geeft, tamelijk onverschillig, maar 
een toga, zoals in gebruik bij de Waalse predikanten, zou kunnen bijdragen ‘om 
aan de gebaarden des Leeraars een deftiger aanzien te geeven’.83 Hiermee werd het 
gebruik van de toga bij mijn weten voor het eerst in een liturgisch kader ter sprake 
gebracht. Het accent viel op de versterkende, communicatieve kracht van de toga. 
Deze moet hier geduid worden als een liturgisch gewaad, niet als een ambtsgewaad. 
Misschien is het nog beter te zeggen: als redenaarsgewaad, maar het kader waarin 
de toga ter sprake komt, is wel degelijk een liturgisch kader. 
 Eenzelfde motief van het gebruik van de toga komen we tegen in het gezelschap 
Christo Sacrum te Delft.84 Het werd in 1797 opgericht door kerkenraadsleden van 
de Waalse gemeente ter stede. Ook enkele lutheranen namen er aan deel. Ypey, 
die er in zijn boek Geschiedenis van de kristlijke kerk aandacht aan besteedt, wijst 
op de verwantschap met de hierboven genoemde kring van remonstranten en pro-
gressieve gereformeerden. Er is een duidelijke liturgische belangstelling. De leraren 
zijn, aldus deze geschiedschrijver, deftig gekleed, zoals in de Waalse kerken, met een 
zwarte tabbaard en bef.85 De toga lijkt ook hier een functie als redenaarsmantel te 
hebben. 

3. De wetgeving van 1801-1810 en het ambtsgewaad

Reactie
In 1801 begon zich onder druk van Napoleon op vele fronten een kentering af te 
tekenen, door Schama getypeerd als reactie. Er vond zelfs een zeker herstel van 
de bevoorrechte positie van de Gereformeerde Kerk plaats, en het besluit om de 
traktementen niet langer uit te betalen werd ingetrokken.86 Men gaf de beginselen 
van een scheiding van kerk en staat weer prijs. Ook inzake de ambtskleding begon 
zich een kentering af te tekenen. Bij de Vrede van Amiens (1802) verschenen de 
leden van het staatsbewind in het goudgalon en zwart satijn van de magistraten 
van de oude Republiek.87

 Achteraf blijkt dat er een ontwikkeling in gang werd gezet die de staat de hoogste 
instantie binnen de kerk zou maken. Achter deze wat formele constatering gaat een 
nieuwe waardering voor het instituut kerk schuil. De kerken werden, als hoedster 
van het geloof in het Opperwezen en van de goede zeden, van wezenlijk belang 
geacht voor de staats- en natievorming. Bij welk kerkgenootschap dit geloof werd 
ondergebracht, deed voor de overheid niet zo veel ter zake. Maar zonder kerk 
wilde men niet meer. De Staatsregeling van 1801 bepaalde dan ook in artikel 12 
dat iedere Nederlander verplicht was lid te zijn van een kerk.88

Onder koning Lodewijk Napoleon zette deze ontwikkeling zich voort. Van een 
scheiding van kerk en staat, zo die er al ooit geweest was, was geen sprake meer. 
Integendeel. Kerk en staat werden zeer nauw op elkaar betrokken, waarbij natuur-
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rechtelijke theorieën uit de achttiende eeuw als rechtvaardiging dienden.89 Hier was 
sprake van een duidelijke breuk met de voorafgaande periode. Weliswaar was de 
Nederlandse Revolutie niet anti-godsdienstig, maar de beoogde scheiding van kerk 
en staat werd nu toch grotendeels teniet gedaan. Dit hield echter geen terugkeer 
in naar de situatie van voor de Revolutie, maar een omkering van die situatie. De 
overheid verwierf zich een zeer groot gezag in kerkelijke zaken. De revolutionaire 
scheiding bracht uiteindelijk een revolutionaire vermenging met zich mee. Revolu-
tionair, omdat de staatsinvloed op de kerk groter werd dan voor de Revolutie. Aan 
de gelijkberechtiging van alle kerkgenootschappen werd overigens niet getornd.
 In de Staatsregeling van 1801 stonden geen bepalingen meer over het gewaad 
der predikanten of over de plaats waar godsdienstoefeningen mochten worden 
gehouden.90 De conclusie ligt voor de hand dat aan de gehele zaak onvoldoende 
gewicht werd toegekend om een dergelijke bepaling in de grondwet te rechtvaar-
digen. Blijkbaar waren de verhoudingen tussen katholieken en protestanten inmid-
dels behoorlijk genormaliseerd. Betekende dit dat het aloude predikantskostuum 
weer in het straatbeeld verscheen? Het is opmerkelijk dat een kostuumhistorische 
steekproef in de verzameling van het Catharijneconvent nogal wat afbeeldingen 
van predikanten uit het eerste decennium van de negentiende eeuw laat zien met 
bef, maar zonder mantel. Mag hieruit geconcludeerd worden dat mantel en bef 
niet zonder meer in het straatbeeld terugkeerden? Helemaal eenduidig is het beeld 
niet.91 Maar uit enkele andere bronnen valt inderdaad op te maken dat dit niet 
direct gebeurde toen dat wettelijk gezien weer mogelijk was. Het lijkt er op dat de 
katholieken de hier geboden vrijheid wel aangrepen. Het aantal bedevaarten en/
of processies nam heel voorzichtig weer toe.92 
 Ook in de Staatsregeling van 1805 ontbraken bepalingen over processies en 
ambtsgewaden.93 Wel werd in artikel 4 bepaald dat de overheid maatregelen zou 
kunnen nemen, ‘welke de bijzondere omstandigheiden van deze Kerkgenootschap-
pen met betrekking tot de openbare rust en algemeene welvaart, verei sch en’.94 
Deze bepaling heeft echter niet tot een nadere regeling inzake de ambtsgewaden 
geleid. Opvallend is wel dat in de slotbepaling van artikel 51 gesteld wordt dat de 
Raadpensionaris belast is met ‘de Hooge Politie in de geheele Republiek, zoo wel in 
burgerlijke als in kerkelijke Zaken’.95 In 1806, met de komst van koning Lodewijk 
Napoleon, keerde de bepaling over de plaats waar erediensten mochten worden 
gehouden terug, in eerste instantie in de Constitutionele wetten, die bedoeld waren 
om de situatie in een tijd van overgang te regelen. ‘Alle uitoefening van Gods
dienst, wordt binnen de Muren der Kerken van alle de verschillende gezindheden 
bepaald’. Alleen voor de koning (die rooms-katholiek was) werd een uitzondering 
gemaakt. Hij genoot de ‘vrije en openbare uitoefening van zijnen Godsdienst’.96 
Met andere woorden: de godsdienstoefening werd, net als in de Bataafse Tijd, weer 
beperkt tot binnen de muren van het kerkgebouw, en daarmee werden processies 
in principe verboden. Maar anders dan in de Bataafse Tijd werd nu geen bepaling 
omtrent kerkelijke gewaden opgenomen. Van de gelijkheid, die in 1796 leidde tot 
het verdwijnen van mantel en bef uit het straatbeeld was weinig meer over. Althans, 
men achtte het niet nodig deze op dit punt in de Staatsregeling tot uitdrukking te 
brengen.
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 Ook de Constitutie van 1806 beperkte de ‘uitoefening van den Godsdienst’ 
tot binnen de muren van de kerkgebouwen.97 De vrijheid van de Koning bleef 
gehandhaafd. Hij genoot in ‘al zijne Paleizen, mitsgaders in alle Plaatsen alwaar 
Hij resideren zal, de vrije en openbare uitoefening van zijnen Godsdienst’.98

 Na de inlijving bij Frankrijk werd in 1810 de Wet van 18 Germinal an X (8 april 
1802), die het concordaat tussen Napoleon en de Paus van 10 september 1801 
bekrachtigde, geldig verklaard voor het gehele Nederlandse grondgebied.99 In dit 
concordaat is artikel 45 voor ons van belang. Processies100 werden in die steden 
verboden waar ook andere kerken waren dan rooms-katholieke kerk, maar op het 
platteland waren ze vrij. Bovendien was daaraan in 1803 nog toegevoegd dat het 
verbod op processies slechts gold in die steden waar een protestantse kerk bestond 
met minstens 6000 leden, en dat gold dus vanaf 1810 ook voor het hele land. In 
artikel 43 lezen we verder: ‘tous les ecclésiastiques seront habillés à la française et 
en noir’. Het ligt voor de hand hierbij te denken aan de toga talaris of soutane.101

De angst voor religieus getinte opstootjes of zelfs een burgeroorlog heeft tussen 
1796 en 1810 de wetgeving met betrekking tot kerk en godsdienst begeleid en mede 
bepaald, zo blijkt uit het voorafgaande. Die angst was niet geheel ten onrechte. Het 
feit dat militairen vanouds de processies begeleidden en daar ook een actief aandeel 
in hadden, gaf in toenemende mate aanleiding tot conflicten tussen de verschillen-
de gezindten en de overheid. De verplichte deelname van godsdienstig gemengde 
pelotons van marechaussees en militairen aan processies bracht bij protestanten 
regelmatig commotie te weeg. De overheid diende een oplossing te zoeken.102 Is 
dit de reden geweest dat de bepaling over de plaats waar godsdienstoefeningen 
mochten worden gehouden in 1806 weer terugkwam in de Constitutie? Het is 
overigens onwaarschijnlijk dat hierdoor een einde kwam aan de processies.103 Ook 
over de kleding van de priesters werd tussen clerus en overheid gesproken en er 
werden voorschriften uitgevaardigd.104 Met de kleding van de predikanten heeft 
de overheid zich niet meer bemoeid.  
 
Samenvattend: processie en ambtsgewaad werden vanaf het ontstaan van het Ko-
ninkrijk Holland (1806) definitief van elkaar losgemaakt. Het verbod op het dragen 
van ambtskleding was uit de wetgeving verdwenen, het beleid ten aanzien van de 
processies werd weliswaar aanzienlijk versoepeld, maar de overheid hield de vinger 
aan de pols. Van een gelijke behandeling van protestanten en rooms-katholieken 
was daarmee geen sprake meer.

Reactie in kerkelijke kring
De nieuwe verhoudingen vinden we terug in enkele verspreide uitlatingen over 
het ambtsgewaad.

Toen J. Roemer (1769-1838) op 9 mei 1802 te Leiden bevestigd zou worden als 
predikant van de Remonstrantse Gemeente, stelde zijn toekomstige collega C. 
Rogge (1762-1806) de vraag aan de kerkenraad of dit niet het goede moment was 
om de predikanten weer met mantel en bef in de kerk te laten verschijnen. Veel 
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leden verlangden dit. Daar zowel Rogge als Roemer bereid waren mantel en bef 
weer te gaan dragen, werd aldus besloten. Dit besluit gold ook de voorzanger, die 
voortaan weer geacht werd in mantel en bef ter kerke te komen. Wat deze daarvan 
vond en of hij naar zijn mening was gevraagd, vermelden de notulen niet.105 
 Ook hier blijkt, zoals dat eerder bij Hinlopen geconstateerd werd, dat het de 
gemeente was die behoefte had aan de terugkeer van mantel en bef. Of dit ook de 
terugkeer van mantel en bef in het Leidse straatbeeld betekende, is niet bekend. 
Wel is duidelijk dat mantel en bef na 1801 niet zonder meer terugkeerden.

Opmerkelijk zijn ook de notulen van de kerkenraad van de Doopsgezinde Gemeen-
te te Leiden van 17 december 1803. Daaruit blijkt namelijk dat de voorgangers 
J. van Geuns (1765-1834) en M. Siegenbeek (1774-1854) de kerkenraad hadden 
voorgesteld voortaan tijdens de eredienst de toga te dragen om daarmee tegemoet 
te komen aan het misnoegen dat het afleggen van mantel en bef in de gemeente 
had opgeroepen. De kerkenraad had echter een voorkeur voor het gebruik van 
mantel en bef en wees het gebruik van de toga af.106

 Drie dingen vallen op. Allereerst hebben we hier te maken met een doopsgezinde 
discussie. Blijkbaar bevinden we ons in de meer progressieve doopsgezinde kringen. 
Althans, het gebruik van mantel en bef schijnt in deze kerk een teken van rekkelijk-
heid te zijn geweest. Strengere doopsgezinden droegen een eenvoudige zwarte jas, 
geen bef en geen pruik.107 Ten tweede valt op dat mantel en bef niet automatisch 
terugkeerden toen het wettelijk verbod op het dragen daarvan verdwenen was. 
En ten derde valt op dat de kerkenraad mantel en bef terug wilde en de toga als 
liturgisch gewaad afwees.

In 1803 publiceerde de jurist en Franeker hoogleraar J.H. Swildens (1745-1809) 
een boekje, waarin hij onder meer een pleidooi hield voor het gebruik van mantel 
en bef.108 Het is een herkenbaar kostuum en daar was hem veel aan gelegen, evenals 
aan het feit dat het een kostuum voor alle gezindten zou zijn. Een en ander moet 
gelezen worden in het kader van zijn pleidooi voor het opheffen van de scheiding 
van kerk en staat. Alleen zo zou het christelijk geloof behouden kunnen blijven. 
Swildens bepleitte geen terugkeer naar de tijd van de bevoorrechte kerk, maar 
beoogde een situatie waarin kerk en staat zeer nauw op elkaar betrokken zouden 
zijn. Het ging hem daarbij om alle kerken, vandaar ook het ene ambtsgewaad 
voor alle gezindten.
 Dit deel van het boek is geschreven naar aanleiding van de Staatsregeling van 
1801 en pas in 1803 gepubliceerd.109 Het past geheel in de tendens van die tijd: 
een toenemende invloed van de staat op de kerk, en een groeiende waardering 
voor ambtskostuums in het algemeen. Daarbij onderscheidde Swildens voor zo-
ver bekend als eerste tussen ambtsgewaad en liturgisch gewaad: ‘Het eigenlyke of 
afzonderlyke Kerk of Choorgewaad, (hoedanig de Gereformeerde Geeste ly ken 
geen hebben) blijft alleen den Altaar of Predikstoel en der Kerkelijke Ceremo niën 
toegewijd, en, gelyk in Frankrijk, dus ook in ons Land alleenelyk binnenkerks 
gebruikelyk’.110 Uit deze opmerking valt op te maken dat hij voor katholieken 
geen al te grote vrijheid wenste: processies en bedevaarten leverden een te groot 
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gevaar op voor orde en rust.111 Ook daarin volgde Swildens de bestaande tendens: 
katholieken werden ondanks de Revolutie toch al spoedig weer gezien en behandeld 
als tweederangs burgers.

In 1806 publiceerde de Oranje-gezinde en orthodoxe predikant J. Scharp (1756-
1828) zijn reeds genoemde studie over beffen en halskragen, die hij dat jaar voor 
een studieus gezelschap als lezing had gehouden.112 Aan het slot daarvan ging hij 
ook in op mantel en bef, en op wat zich daaromtrent in 1796 had afgespeeld.113 
 Hij toonde aan dat mantel en bef niets gemeen hadden met de priesterlijke gewa-
den, in die zin dat het geen kerkelijk gewaad was, mantel en bef waren slechts een 
overblijfsel van de oudvaderlandse kleding. Met andere woorden: het decreet van 
1796 ging uit van een geheel verkeerd denkbeeld en kon, naar de letter genomen, 
geen betrekking hebben op mantel en bef. 
 Evenmin vormden mantel en bef de exclusieve kleding van de heersende kerk. 
Het was de kleding van alle leraren en kerkelijke beambten van alle kerken. Ook de 
katholieke geestelijken droegen dit gewaad wel, en het gebruik ervan was nooit aan 
enige dienaar der godsdienst ontzegd, zelfs niet aan de rabbijnen en voorzangers. 
Het gebruik ervan was dus niet in strijd met de vereiste gelijkheid. 
 Tevens wees hij erop dat soortgelijke kleding door raadsheren, juristen en ‘aca-
demisten’ werd gedragen, en dat de clerus minor de bef wel mocht blijven gebrui-
ken. Ook om die reden was een verbod op het dragen van mantel en bef hoogst 
onrechtvaardig. 
 Tot slot meende hij dat men ‘staatkundig weinig dienst aan het algemeen’ be-
wees door het afschaffen van het kerkelijk kostuum. Men moet òf alle ‘uniform’ 
afschaffen, òf het ook aan de predikanten vergunnen een ‘uniform’ te dragen. Men 
kan niet aan juristen toestaan wat men aan predikanten wil verbieden. Hij wilde 
voor alle predikanten een herkenbaar uniform. Zo zag hij blijkbaar mantel en 
bef: als een noodzakelijk uniform. Wie deze gedachte niet met hem deelde, werd 
fors gekapitteld. Zo liet hij zich ergens in zijn boek fel uit over Gottfried Arnold, 
die het gebruik van onderscheiden kleding toeschreef aan menselijke hoogmoed. 
Scharp typeerde Arnold als de ‘voorspraak van alle Dweepers en Geestdrijvers’, 
de vijand ‘van alle geördende kerkelijken in alle Gezindheden’.114 
 Behalve de hierboven genoemde argumenten voerde Scharp ook een religieus 
argument aan: ‘God zelf [heeft] getoond eene welpassende welvoegelijkheid in het 
gewaad der bedienaren des Heiligdoms te eischen’.115 Een verwijzing voor deze prik-
kelende uitspraak ontbreekt, maar wellicht refereerde hij aan een andere passage 
in zijn boek, waar hij had aangetoond dat Jacobus en Johannes, in navolging van 
de oudtestamentische hogepriesters, ook tekenen van hun kerkelijke waardigheid 
droegen.116 
 Tenslotte was er nog een kerkrechtelijk argument. Niemand heeft ooit aan de 
kerk het recht ontzegd verordeningen te maken ter bewaring van het decorum. 
Deze zijn weliswaar nooit afgekondigd, maar ‘goede, oude en wel herbragte Cos-
tumen en Gewoonten’ hebben kracht van wet.117 En het is de ervaring die de zin 
van deze gewoonte aantoont. Immers, de ondervinding heeft geleerd dat de mens 
door de zinnelijkheid wordt geleid, en dat hij geraakt wordt zowel door het oor 

03.indd   32 09-05-17   21:52



33

als door het oog. In dit verband verwees hij naar de ‘raadkamer’, de ‘regts zaal’, de 
‘Paradeplaats’ en het ‘toneel’. Waarom zou men dit dan aan de openbare eredienst 
ontzeggen? Ook voerde hij aan dat de dragers (leden van de kerkelijke vergadering) 
aan deftigheid en ‘statelijkheid’ zouden winnen, hetgeen nuttig was bij het huisbe-
zoek, ‘bijzonder in de achterste hoeken der Steden, waar zij den Leeraar bewaart 
voor veel onaangename ontmoetingen’ en meer kracht geeft aan zijn vermaningen, 
opwekkingen en lessen.118 
 Scharp besloot zijn betoog met de wens dat de regering het dragen van mantel en 
bef aan alle leraars van alle gezindten, inclusief roomsen en Joden, zou gebieden.119 

Scharps lezing stamt uit 1806, toen het gebruik van een ambtsgewaad niet meer 
bij wet verboden was. De vurigheid van zijn pleidooi voor het gebruik van mantel 
en bef doet vermoeden dat met het verdwijnen van het verbod mantel en bef niet 
meteen weer zijn teruggekeerd. Dat blijkt ook uit zijn eigen woorden. Scharp 
beklaagde zich er namelijk over dat mantel en bef vaak alleen nog maar bij de 
viering van het Heilig Avondmaal werden gebruikt.120 Of dit ook de predikanten 
gold, is niet helemaal duidelijk. Hij sprak alleen over ouderlingen en diakenen die 
het dragen ervan nalieten. 
 Opvallend is verder dat Scharp helemaal voorbij ging aan de processies, die een 
beslissende rol speelden bij de totstandkoming van de bepaling over het ambtsge-
waad.
 Een derde opmerkelijk punt is, dat Scharp het gewaad niet alleen als uiting van 
gezag aanduidt, maar ook als redenaarsmantel. Wat de predikant verbond met de 
juristen en toneelspelers, is dat ook hij een ‘openbare Redenaar’ is. Ik kom hierop 
in een ander verband nog terug.
 Een laatste opmerking tenslotte: Schotel vermeldt dat Scharp aan het begin van de 
eeuw zelf de tabbaard is gaan dragen. Ik heb daarvan geen sporen kunnen vinden, 
en het lijkt in tegenspraak met het betoog over mantel en bef.121 

4. Besluit

Er is uiteindelijk aan de kwestie van het ambtsgewaad weinig aandacht besteed, veel 
minder dan bijvoorbeeld aan het punt van de financiën. Overigens achtte men de 
zaak wel belangrijk genoeg om in de Constitutie op te nemen. Met de betrekkelijk 
geringe commotie die de bepaling omtrent het ambtsgewaad heeft veroorzaakt, 
correspondeert het feit dat latere geschiedschrijvers er nauwelijks aandacht aan 
hebben besteed, evenmin als aan het processie-verbod in zijn algemeenheid. Als men 
al aandacht heeft voor de verhouding van kerk en staat gaat men aan deze thema’s 
voorbij. Pas het laatste decennium is er meer aandacht voor deze zaken gekomen.122 
 Het is duidelijk dat de discussie over het gebruik van een onderscheiden gewaad 
voor de predikant door de overheid geïnstigeerd is met het oog op de religieuze 
pluriformiteit van de nieuwe eenheidsstaat. Het gevolg daarvan van is geweest dat 
mantel en bef, van oorsprong een maatschappelijk standsgewaad, langzamerhand 
het karakter kreeg van een kerkelijk gewaad. 
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 37. Bannier, Grondwetten, 36.
 38. Ik raadpleegde Rogge, Volledige verzameling van alle stukken betreffende de afschei

ding der kerk van den staat door de Nationaale Vergadering representeerende het 
volk van Nederland. Dit boek bevat de discussies over kerk en staat in de Nationale 
Vergadering tot en met 5 augustus 1796. Het materiaal is niet gedateerd en niet binnen 
de concrete context geplaatst, hetgeen een beperking van de bruikbaarheid inhoudt. 
Verder raadpleegde ik Dagverhaal der handelingen van de Nationaale Vergadering. 
De door L.M. Rollin Couquerque samengestelde index daarop (ARA, met een belang-
rijke handleiding) is niet consistent opgebouwd. De index betreffende de delen i-v (1 
maart 1796-31 mei 1797) bevat per deel ook een rubriek kerkelijke kleding. Daarna 
ontbreekt deze rubriek. Zie over deze index Van Zeijl, Toegang tot het Dagverhaal 
van de Nationale Vergadering 17961798. Ook raadpleegde ik het manuscript van 
Rollin Couquerque (juridische bibliotheek Utrecht), waarin deze het materiaal uit 
het Dagverhaal heeft gerangschikt volgens de artikelen van de Staatsregeling 1798. 
Tenslotte zijn er de door De Gou uitgegeven bronnenpublikaties uit deze jaren (zie de 
literatuurlijst). Een omvattende studie naar de verhouding kerk en staat in deze jaren 
ontbreekt tot nog toe. Ik beperk me tot die aspecten die licht werpen op de discussie 
over het ambtsgewaad.

 39. Iets meer aandacht ging uit naar het luiden van de klokken, maar omdat dit voor het 
onderwerp van dit boek geen nieuwe gezichtspunten oplevert, ga ik daaraan voorbij. 

 40. Dagverhaal, ii, nr 136, 1 augustus 1796, betreffende de vergadering van 28 juli, blz 
467. 
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 41. Dagverhaal ii, nr 136, 1 augustus 1796, betreffende het verslag van 28 juli 1796, 
470-471; en nr 137, 1 augustus, eveneens betreffende 28 juli, 474.

 42. Dagverhaal, ii, nr 143, 6 augustus 1796, betreffende 2 augustus 1796, blz. 521-522.
 43. Dagverhaal, ii, nr 145, 8 augustus 1796, betreffende 4 augustus 1796, 537. Huilebalk: 

gehuurde schreier bij begrafenissen, of: hoed met neergeslagen rand. Gezien de andere 
opgesomde kledingstukken ligt het voor de hand dat Hahn hier de hoed op het oog 
had. 

 44. Dagverhaal, ii, nr 147, 10 augustus 1796, betreffende 5 augustus 1796, 555.
 45. Enkele andere sprekers die dit punt hebben aangeroerd, laat ik hier buiten beschou-

wing omdat zij niets toevoegen aan het nu ontstane beeld.
 46. De Gou, Het Plan van Constitutie van 1796, xxi.
 47. Bannier, Grondwetten, 3.
 48. Vgl. De Jong, ‘Grondwet en kerken’, 13, die vermeldt dat de klokken al weer sedert 

1801 hadden geluid. Bij KB van 24 januari 1815 bepaalde Willem i echter dat het 
verbod op het luiden van klokken beschouwd moet worden als vervallen. Daar deze 
bepaling al in 1798 uit de Constitutie was verdwenen, is hij wellicht blijven bestaan 
in gemeentelijke reglementen. Zie Van Hamelsveld, Nederlandsche pandecten, v, 187. 
Zie ook Margry, Teedere quaesties, 139-142 en 350-354.

 49. Plan van Constitutie voor het volk van Nederland, ontworpen door de daartoe aan
gestelde commissie in het jaar 1796 (Den Haag 1796), in: De Gou, Het Plan van 
Constitutie, in zijn geheel in facsimile opgenomen. 

 50. De discussie over de godsdienst in de constitutie-commissie vond plaats op 1,3 en 5 
augustus. Zie De Gou, Het Plan van Constitutie, 180-193.

 51. De Gou, Het Ontwerp van Constitutie, i, 66; 69-126.
 52. De Gou, Het Ontwerp van Constitutie, i, 668; idem, Het Ontwerp van Constitutie, 

ii, 252-255. Over de debatten in de Nationale Vergadering zie men ook De Visser, 
Kerk en staat, iii, 1-78.

 53. Er werden twee versies van bepalingen omtrent de godsdienst voorgesteld. Ik geef 
alleen de versie weer die in behandeling kwam, omdat ten aanzien van het ambtsge-
waad geen verschil tussen beide versies bestond.

 54. Dagverhaal, v, 27 mei 1797, betreffende 15 mei, 1082-1083. De paginanummering 
in deze weken is niet geheel correct!

 55. De complete tekst als facsimile opgenomen in De Gou, Het Ontwerp van Constitutie, 
iii. Zie ook Bannier, Grondwetten, 44-53.

 56. Bannier, Grondwetten, 46-47.
 57. Naar kerkelijk recht moet er onderscheid gemaakt worden tussen processies en be-

devaarten. Daar de wetgever spreekt over ‘godsdienstoefeningen’, vallen beide onder 
deze bepaling. Zo althans was de opvatting van minister Donker Curtius in 1855. Voor 
een fenomenologie van processies en bedevaarten zie men Margry, Teedere quaesties, 
33-77, en, wat betreft de in de negentiende eeuw gehanteerde definities blz. 79-82. 
Zie ook arp, Rapport inzake het processieverbod, 21-23. 

 58. Margry, ‘Bedevaartrevival?’, 209-232; idem, ‘Processie-exercities’, 60-79. Zie verder 
over de processies onder meer arp, Rapport inzake het processieverbod; Anonymus, 
Processievrijheid; Van der Donk, Het z.g. processieverbod, 160-166; rks, Het vraag
stuk der openbare godsdienstoefening; Anonymus, Processievrijheid; Hutschemae-
kers, ‘Limburgse processieperikelen’, 118-127 en 184-208; Van der Pot en Donner, 
Handboek van het Nederlandse staatsrecht.

 59. Van de Sande, ‘Tussen argwaan en overtuiging’, 112-121 wijst op de dubbelzinnige 
verhouding van de protestantse patriotten ten opzichte van de rooms-katholieken.

 60. Vgl. Margry, Teedere Quaesties, 81.
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 61. De brochure is gedateerd 9 september 1796.
 62. Alethophilus, Bedenkingen, 6-11.
 63. Berechting: iemand het sacrament der stervenden toedienen.
 64. Alethophilus, Bedenkingen, 12-13.
 65. Het was een antwoord op de vraag: Mag en behoort het burgerlijk bestuur eenigen 

invloed uit te oefenen op de zaken van den godsdienst? Zo ja, van welken aart en 
uitgebreidheid behoort die invloed te zijn? Vier antwoorden, waaronder het antwoord 
van Van Rees, verschenen in de Verhandelingen van Teylers Godgeleerd Genootschap 
xvii (Haarlem 1797). Zie hierover Vuyk, De verdraagzame gemeente, 67-73.

 66. Verhandeling, 75-88. Van Rees en Hahn kenden elkaar. Zie Vuyk, De verdraagzame 
gemeente, 236.

 67. Verhandeling, 79-80.
 68. Verhandeling, 80.
 69. Deze interpretatie van artikel 3 van het decreet vinden we ook in arp, Rapport inzake 

het processieverbod, 7-8.
 70. Zie voor voorbeelden van deze angst onder anderen Clemens, ‘Confessie’, 145-176. 

Vgl. Vuyk, Uitdovende Verlichting, 16, n.a.v. Rogge, De godsdienst afgezonderd van 
den staat.

 71. Hamans, Geschiedenis van de katholieke kerk, 402. Margry, ‘Bedevaartrevival?’, 
215-218, legt op deze Franse invloed grote nadruk. Zie ook idem, Teedere quaesties, 
190-195 en 212-218.

 72. Dagverhaal, ii, nr 144, 7 augustus, een toevoeging betreffende de vergadering van 5 
augustus, blz 534-537. 

 73. Rosendaal, ‘Geloof en revolutie’, 272-273, geeft een overzicht van de godsdienstige 
achtergrond van de volksvertegenwoordigers tussen 1796-1810. 

 74. Rosendaal, ‘Geloof en Revolutie’, 264. Zie ook Bornewasser, ‘Twee eeuwen kerk en 
staat’, 31. Voorbeelden van toespraken met een anti-klerikale strekking bij De Visser, 
Kerk en staat, iii, 17-18.

 75. Deze uitdrukking komt van de doopsgezinde predikant J.H. Floh (1758-1830). Zie 
Rosendaal, ‘Geloof en Revolutie’, 269.

 76. Rosendaal, ‘Geloof en revolutie’, 273, geeft een schema van de religieuze verhoudingen 
in de Nationale Vergadering tussen 1795-1810.

 77. Margry, ‘Processie-exercities’, 64-65 en passim. 
 78. Van der Heijden, Dageraad, 205, verwijst naar een brief van de Franse gezant F. Noël 

aan de Franse Minister van Buitenlandse Zaken C. Delacroix van 22 augustus 1796. 
Zie Colenbrander, Gedenkstukken, II 66-67. Daar een zaakregister ontbreekt, is het 
onbegonnen werk naar dit soort uitlatingen te zoeken. Zie ook Dagverhaal, iv, nr 
315, 7 januari 1797, betreffende 4 januari 1797, waarin door een af gevaardigde wordt 
opgemerkt dat er meer aan publiciteit rond de besluiten van de Nationale Vergadering 
moet worden gedaan, daar hem bekend was dat in sommige plaatsen de klokken nog 
regelmatig geluid werden en mantel en bef nog steeds werden gedragen.

 79. Margry, ‘Bedevaartrevival?’, 219-221 en 231-232.
 80. Alethophilus, Bedenkingen, 25.
 81. Clarisse, ‘Iets over de denkwijze van Geert Groete’, 328; bwpgn, iv, s.v. Hinlopen. 

Noch in het archief van de classis Utrecht, noch in het archief van de Hervormde 
Gemeente Utrecht trof ik iets over Hinlopen en het ambtsgewaad aan. 

 82. In Vier verhandelingen zijn antwoorden op deze prijsvraag opgenomen. Zie hierover 
Vuyk, De verdraagzame gemeente, 302-305. De auteurs waren J. Brouwer, J. van 
Geuns, die de hoofdprijs kreeg, G.J. van Rijswijk en F. van Teutum.

 83. Vier verhandelingen, 236-237.
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 84. Van Laarse, ‘Christo Sacrum’, 221-248. 
 85. Ypey, Geschiedenis van de kristlijke kerk in de achttiende eeuw, x, 90-146. Over de 

toga blz. 122.
 86. Schama, Patriotten en bevrijders, 480-541, De Visser, Kerk en staat, iii, 78-86 en 

86-92; Clemens, ‘Confessie’, 160-163. Omdat het ontstaan van de discussie over het 
ambtsgewaad duidelijk is geworden in het vorige gedeelte van dit hoofdstuk, volsta 
ik in dit gedeelte met verwijzingen naar de achtereenvolgende Grondwetten en laat 
ik een beschrijving van de politieke ontstaansgeschiedenis daarvan achterwege. 

 87. Schama, Patriotten en bevrijders, 494.
 88. Bannier, Grondwetten, 120-140, aldaar 121.
 89. Behalve de eerder genoemde literatuur zie men De Visser, Kerk en staat, iii, 92-129; 

Clemens, ‘Is de concentratie van macht onder koning Lodewijk een uitloper van het 
verlicht absolutisme?’, 70-83; Bornewasser, ‘De Verlichting in worsteling om de staat’, 
5-10; idem, Kirche und Staat in Fulda, 133-151; Estié, ‘De staat en de remonstrantse 
kerkorganisatie in de Franse tijd’, 28-43 en 19-28; idem, De stichting van een kerk
genootschap, 53-85; Van Loon, Het Algemeen Reglement, 48-70; Diepenhorst, De 
verhouding tusschen kerk en staat in Nederland, 69-74; Den Hartogh, ‘Het begin van 
de weg naar ‘1816’, 17-31, en idem, ‘Nog meer caesero pa pis tisch’, 82-90.

 90. Voor de tekst zie men Bannier, Grondwetten, 120-138.
 91. Met dank aan mevr. drs. T. Kootte voor haar deskundige hulp. Onderzoek in het 

Iconographisch Bureau te ’s-Gravenhage leverde evenmin een eenduidig beeld op. 
Diepenhorst, Kerk en staat, 72 spreekt alleen over de terugkeer van de bef (zonder 
bronvermelding).

 92. Margry, ‘Bedevaartrevival?’, 209-232. Vgl. echter De Valk, ‘Nederlandse katholieken 
in een overgangstijdperk, 487-501; Clemens, ‘De terugdringing van de rooms-katho-
lieken uit de verlicht-protestantse natie’, 27-39; idem, ‘Het vuur van de Revolutie’, 
75-86 en idem, ‘Confessie’, 160-168. Katholieken werden al snel weer bezien als 
tweederangs burgers. 

 93. Bannier, Grondwetten, 141-152. Blijkens het door De Gou, De Staatsregeling van 
1805 bijeengebrachte materiaal heeft de gedachte aan het opnemen van een bepaling 
over kerkelijke kleding bij sommigen wel een rol gespeeld, maar is deze uiteindelijk 
niet in de wet terecht gekomen. Zie het register, s.v. kerk en godsdienst.

 94. Bannier, Grondwetten, 141.
 95. Bannier, Grondwetten, 147.
 96. Bannier, Grondwetten, 160-163, aldaar 161.
 97. Bannier, Grondwetten, 164, artikel 6, tweede deel. 
 98. Bannier, Grondwetten, 169, artikel 49.
 99. Voor de tekst zie men Fortuijn, Verzameling van wetten, besluiten en andere regts

bronnen van Franschen oorsprong, I, 182-194.
 100. De tekst spreekt over een ‘cérémonie religieuse’.
 101. Nissen, ‘Fragmenten 3: De opmars van toog en boord’, 64. Zie ook Bringemeier, 

Priester und Gelehrtenkleidung.
 102. Margry, ‘Processie-exercities’, 70-71, waar hij dit probleem rond 1800 plaatst, zonder 

overigens voorbeelden te geven. 
 103. Margry, ‘Processie-exercities’, 70-75 en idem, ‘Bedevaartrevival?’, 209-232.
 104. Van der Loos, Over de burgerlijke kleeding, 22-23, 31-32.
 105. Gemeente-archief Leiden, Archief van de RemonstrantsGereformeerde Gemeente, 

inventarisnr 20, Notulen Kerkenraad, d.d. 7 mei 1802. Zie ook Vuyk, Uitdovende 
verlichting, 111.
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 106. Le Poole, Bijdragen tot de kennis van het kerkelijk leven onder de doopsgezinden 
ontleend aan het archief der Doopsgezinde gemeente te Leiden, 118. Het archief 
(Gemeente-archief Leiden) biedt verder geen gegevens.

 107. Brüsewitz en Brüsewitz, ‘Sociëteiten en seminarie’, 84 (afb.). De predikanten met 
mantel bef komen uit Amsterdam, de anderen uit Zaandam. 

 108. Swildens, Godsdienstig staatsboek, i, 75-76. Zie over hem Krikke, ‘De Franeker 
juridische faculteit vanaf het ontstaan der Bataafse Republiek tot aan haar opheffing 
in 1811’, 335-347. Zie ook Boeles, De patriot J.H. Swildens; Polman, Katholiek 
Nederland in de achttiende eeuw, ii, 277-278.

 109. Boeles, Swildens, 247.
 110. Swildens, Godsdienstig staatsboek, I, 75.
 111. Godsdienstig staatsboek, ii, 74.
 112. Scharp, Over de beffen. Het archief van de Rotterdamsche Maatschappij Verscheiden

heid en Overeenstemming, waarvoor hij de toespraak hield, is niet bewaard gebleven. 
Zie over hem Barger, J. Scharp. Een studie over de pruiken, geschreven tijdens zijn 
ballingschap in Loga, Oost-Friesland, had hij in 1806 nog in portefeuille. Zie Over 
de beffen, 90.

 113. Vanaf blz. 120.
 114. Scharp, Over de beffen, 58-59. 
 115. Scharp, Over de beffen, 126.
 116. Scharp, Over de beffen, 60-90, in een lange noot, waar hij het heeft over ‘den hoofd-

band met de gouden plaat en het opschrift ‘Den Heere heilig’.
 117. Scharp, Over de beffen, 127.
 118. Scharp, Over de beffen, 130.
 119. Scharp, Over de beffen, 134-135. Zijn verdraagzaamheid tegenover katholieken en 

Joden wordt genoemd in de bijdrage van H.C.H. Moquette over Scharp in nnbw, iv, 
s.v.

 120. Scharp, Over de beffen, 117. 
 121. Schotel, Bijdrage, ii, 236. 
 122. Margry en Caspers, Bedevaartplaatsen in Nederland, i-ii en Margry, Teedere quaes

ties. 

03.indd   39 09-05-17   21:52



40

ii de toga dient zich aan. 1817-1837

1. Inleidende opmerkingen

Algemeen
In dit hoofdstuk beschrijf ik de discussies over de toga zoals die in de jaren 1817-
1837 in Nederland in hervormde en lutherse kring zijn gevoerd. Deze kunnen niet 
worden begrepen zonder het bredere kader waarbinnen zij plaatsvonden, namelijk 
de staats- en natievorming onder Willem i (1772-1843). Meer dan ten tijde van de 
Republiek ooit voor mogelijk of wenselijk werd gehouden, werden kerk en staat 
op elkaar betrokken. Kerkelijke en burgerlijke idealen werden in verregaande mate 
geïdentificeerd. Willem i regeerde niet alleen het Koninkrijk der Nederlanden, maar 
ook de kerken. De kerken hadden daartegen geen bezwaar. Het spreekt vanzelf 
dat dit ook gevolgen had voor de rol en het zelfbewustzijn van de predikanten: 
behalve dienaar des Woords werden zij nu ook dienaren van de staat. Deze achtte 
zich dan ook gerechtigd de toga aan te bevelen. Maar noch de hervormden (para-
graaf 2) noch de lutheranen (paragraaf 3) gaven gehoor aan deze wensen van de 
Koning. Alvorens hier op in te gaan vraag ik aandacht voor enkele aspecten van 
de verhouding tussen kerk en staat.

Kerk en staat
De nieuwe verhouding van kerk en staat, zoals die in het Koninkrijk Holland en in 
de Franse Tijd gegroeid was, kreeg definitief gestalte onder de regering van koning 
Willem i.1 Deze heeft al spoedig na zijn terugkomst in Nederland de hervorming van 
het kerkelijk leven ter hand genomen, daarbij gesteund door de ervaring die hij in 
1802-1806 had opgedaan in Fulda, hem als vorstendom toegewezen ter compensa-
tie van het verlies van het stadhouderschap. Hij had zich daar, mede onder invloed 
van zijn neef en zwager Friedrich Wilhelm iii van Pruisen, ingespannen om het 
kerkelijk leven te reorganiseren en hij zou dat ook in zijn nieuwe koninkrijk doen. 
Voor een belangrijk deel werd deze inspanning ingegeven door de gedachte dat de 
secularisatie, in de klassieke zin des woords, verder vorm gegeven moest worden: 
steeds meer terreinen van het openbare leven werden aan de macht en invloed van 
de kerk onttrokken.2 De kerk was slechts één van de maatschappelijke instellingen, 
zij het dat zij nog steeds de belangrijkste was, een middel in de opvoeding van de 
burgers tot goede burgers van het nieuwe vaderland. De staat was de hoogste ker-
kelijke instantie, die zich min of meer buiten het eigenlijke kerkelijke beleid hield 
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(ius in sacra), maar die wel ingreep indien dat beleid ongewenste consequenties 
voor de samenleving zou hebben (ius circa sacra). Daarbij ging het niet alleen om 
de katholieke kerk, maar ook om de lutherse kerk, de hervormde kerk en de Joodse 
kerken. Het was immers van belang dat de burgers van het in godsdienstig opzicht 
zo verdeelde koninkrijk in een goede verstandhouding met elkaar zouden leven.
 In zijn streven naar reorganisatie van het kerkelijk leven ondervond Willem i des-
kundige en loyale steun van de voormalige patriot J.D. Janssen (1775-1848), wiens 
invloed algemeen wordt erkend.3 In 1816 kwam het Algemeen Reglement voor de 
Nederlandse Hervormde Kerk4 tot stand, in 1818 het Algemeen Reglement voor 
de Evangelisch-Lutherse Kerk. De invloed van de overheid op het kerkelijk leven 
was groter dan ooit en de protesten daartegen waren vooralsnog gering. Ook de 
invloed van de overheid op de Remonstrantse Broederschap nam toe. Zelfs in deze 
voorheen zo radicale en vooruitstrevende kring wekte deze nieuwe verhouding tot 
de overheid weinig beroering. Daarbij speelde voor de kerken de financiële steun 
die zij van overheidswege ontvingen een belangrijke rol.
  Aan de processies zou in het nieuwe koninkrijk regelmatig aandacht worden 
geschonken. In de Grondwetten van 1814 en 1815 was de beperkende bepaling 
over de godsdienstige plechtigheden niet opgenomen. Alle openbare uitoefening 
van godsdienst werd toegestaan voorzover orde en rust niet in gevaar kwamen. 
Met deze vrijheid werd in 1814 een voorschot genomen op de aanstaande ver-
eniging met België, en verder wilde de grondwetscommissie voorkomen dat ook 
predikanten getroffen werden door een verbod om met mantel en bef over straat 
te gaan. Sommige commissieleden waren bovendien niet zo bevreesd voor katho-
lieke godsdienstoefeningen in de open lucht.5 Daarmee was het probleem van de 
processies, in het bijzonder in de zuidelijke provinciën, niet opgelost. De overheid 
nam dan ook al spoedig maatregelen het aantal processies in te perken.6 Zo werd 
het aantal processies in 1819 beperkt tot twee per jaar, hetgeen ook door de hogere 
geestelijkheid werd toegejuicht. Processies gingen vaak gepaard met ker mis kramen, 
spelletjes, drank, eten, vertier, café-bezoek, en samen met de spanningen tussen 
protestanten en katholieken had de hele situatie iets van een kruit vat.7 Het over-
heidsstreven naar orde en rust vond aansluiting bij het streven van de clerus naar 
een nieuwe, wezenlijke vorm van godsdienstig leven. Overigens is deze bepaling in 
het noorden natuurlijk niet zo voelbaar geweest. Maar om ook daar greep op de 
situatie te kunnen houden, kwam het tot een Koninklijk Besluit (23 april 1822) waarin 
het houden van processies in de noordelijke provincies werd toegelaten op plaatsen 
waar deze altijd en zonder onderbreking hadden plaatsgevonden. Als oplossing 
voor de al eerder genoemde problemen rond de begeleiding van processies door 
protestantse militairen kwam het op 11 november 1819 tot een Koninklijk Besluit 
waarin de commandanten van de garnizoenen gerechtigd werden de processies zo-
veel mogelijk door rooms-katholieke militairen te laten begeleiden. Deze bepaling 
gold behalve de zuidelijke provinciën ook het Noord-Nederlandse Limburg.8 De 
overheid was dus minder liberaal dan de Grondwet. Er was sprake van continuïteit 
met het beleid uit 1796: waar spanningen konden worden verwacht, diende men 
het godsdienstig leven zoveel mogelijk van de straat te weren.9  
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De rol van de predikant
Als gevolg van de geschetste ontwikkelingen veranderde de rol van de predikan-
ten.10 De overheid wenste dat predikanten samen met juristen, medici en andere 
academici ‘een geleerde stand in de maatschappij’ zouden vormen. Daarom werd 
het curriculum van de theologische opleiding aanzienlijk uitgebreid: letterkunde, 
geschiedenis, wiskunde, logica en landhuishoudkunde behoorden vanaf 1815 tot 
het leerpakket. Tevens werd een academische opleiding voor predikanten verplicht 
gesteld. In de zeventiende eeuw was dat niet per se nodig, in de achttiende eeuw 
was een verblijf van twee jaar aan de universiteit soms voldoende om toe gelaten 
te worden tot het proponentsexamen. Nu kwam er dus voor alle pre di kanten een 
brede, academische opleiding.
 Het curriculum van de theologische studie toont aan hoezeer het studieprogram-
ma was verweven met dat van andere studies. Eén van de gevolgen daarvan was een 
oververtegenwoordiging van hoogleraren met een basisopleiding in de theologie. 
Van de vijftien hoogleraren in de ‘wijsbegeerte en letteren’ die Nederland in 1816 
telde, hadden er negen theologie gestudeerd. Dit was weliswaar een erfenis uit de 
Bataafse Tijd, toen als gevolg van de opheffing van de theologische faculteiten een 
aantal hoogleraren bij andere faculteiten werd ondergebracht. Maar ook in 1840 
was de helft van het hooglerarencorps nog van huis uit theoloog, en in 1865 gold 
dat voor meer dan de helft. 
 De theologische opleiding was een opleiding tot stichting der gemeente, en dus 
tot heil van het vaderland.De predikanten waren voorgangers der gelovigen, en dus 
opvoeders van het Nederlandse volk. Onder de voorzitters van de Maatschappij 
tot Nut van het Algemeen telde men dan ook vele predikanten, en ook onder de 
schoolopzieners waren de predikanten oververtegenwoordigd. Bovendien waren 
zij sedert de Wet op het lager onderwijs van 1806 verantwoordelijk voor het 
godsdienstonderwijs op de lagere scholen.11 Hun rol was na 1796 bepaald niet 
uitgespeeld. Onder de strakke leiding van de hoge overheid kregen zij een andere rol 
toebedeeld: leraar van het volk, volksopvoeder nr 1. Nooit tevoren was de rol van 
de predikant zo belangrijk geweest. Voeg daarbij dat de predikanten na 1816 hun 
traktement van de staat ontvingen, en daarmee minder dan voorheen afhankelijk 
waren van de plaatselijke elites, en het zal duidelijk zijn hoeveel de predikanten 
met de komst van het koninkrijk hadden gewonnen. 
 De rol als volksopvoeder speelden de theologen overigens niet alleen. Er was in 
de eerste decennia een innerlijke verbondenheid tussen predikanten, hoogleraren, 
juristen en letterkundigen. Zij waren de ‘professionals van de publieke smaak’. Ze 
legden zich toe op de uiterlijke welsprekendheid, en hadden dus een belangrijke rol 
ook bij het ontstaan en de bevordering van het Algemeen Beschaafd Nederlands.12 
Dit alles maakte deel uit van de natievorming, die zo hoog op de agenda van Willem 
i stond. De kerk was instrument van de staat geworden.
 De predikanten van hun kant deden er alles aan de stand en de kwaliteit van hun 
beroepsgroep te verhogen. In dit verband spreekt men van professionalisering. Er 
ontstond een nieuw type handboeken voor predikanten, de Boekzaal ontwikkelde 
zich tot een vakblad. Het accent kwam veel meer te liggen op het vak van predikant. 
Het ging niet meer om het geheel van plichten die voortvloeiden uit een openbare 
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functie, maar om een vak dat gericht was op de vorming van afzonderlijke gemeen-
teleden.13 Naar mate de eeuw vorderde, werd dit steeds duidelijker zichtbaar. 

De kleding van de predikant
Nadat het dragen van kerkelijke kleding niet langer bij wet was verboden, was het 
gebruik ervan niet zonder meer overal teruggekeerd, zo stelde ik vast in het vorige 
hoofdstuk. Het beeld van het kleedgedrag der predikanten tijdens de regering 
van Willem i en daarna is evenmin eenduidig. In sommige dorpen werden mantel 
en bef wel gedragen, in andere niet. Soms werden mantel en bef alleen gedragen 
bij de viering van het Heilig Avondmaal. De afgescheiden predikant H.P. Scholte 
(1805-1868) droeg tijdens de eerste jaren van zijn predikantschap wel kuitbroek, 
rok en gespschoenen, maar mantel en bef zelf waren voor hem attributen die bij 
de kansel hoorden.14 Van ds L. Schouten (1828-1905) is een afbeelding bekend 
waarop hij staat afgebeeld met pantalon, rok, steek en mantel.15 Wanneer verloor 
de kuitbroek onder de predikanten terrein? Opmerkelijk is de constatering van 
Scholte, dat in zijn tijd de hervormde stadspredikanten de ronde hoed (sedert 1796 
in gebruik) weer vervingen door de steek.16 Maar wat droegen deze predikanten 
dan verder? Hoe dit ook zij, in dit hoofdstuk wordt zichtbaar dat de weerstand 
tegen het gebruik van mantel en bef langzamerhand begon toe te nemen. 

2. Overheidsbemoeienis in 1817  

In Nederland bleef de staatsinvloed op de kerk niet beperkt tot het ius circa sacra, 
maar betrof deze ook het ius in sacra. Dit werd zichtbaar in de intensieve zorg die 
door het in 1808 opgerichte Departement voor hervormde en andere Erediensten 
aan de kerk en het kerkelijk leven besteed werd.17 Zo had de overheid onder meer 
grote invloed op het beroepingswerk.18 In het kader van dit boek vraag ik aandacht 
voor de overheidsbemoeienis met de liturgie.

Kort na het in werking treden van het Algemeen Reglement (op 1 april 1816) 
ontving de synode een brief van de commissaris-generaal van het departement, 
O. Repelaer van Driel, waarin deze aandacht vroeg voor de liturgie, met als doel 
de invloed die van kerkdiensten op de gelovigen uitging te versterken.19 Van Driel 
was van mening dat de belangstelling voor de kerk terugliep en dat een van de 
oorzaken daarvan gelegen was in de gang van zaken tijdens de kerkdiensten. Deze 
brief leidde tot een grondige bezinning, die in 1817 werd afgerond met een aantal 
besluiten omtrent de eredienst. Kort daarop werd een circulaire hierover aan de 
predikanten en opzieners verzonden. Twee jaar later werd de provinciale kerkbe-
sturen per circulaire gevraagd na te gaan in hoeverre men zich in den lande aan 
deze voorgestelde wijzigingen hield en daarvan verslag te doen aan de synode.20

 Een jaar na de brief over de liturgie ontving de synode opnieuw een brief van 
Van Driel, gedateerd 30 juni 1817, en dus ontvangen kort voordat de zitting van 
de synode zou beginnen (altijd de eerste woensdag van de maand juli).21 Daarin 
stelde hij voor de toga in te voeren. Van Driel wees daarbij op de situatie van de 
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kerken in de zuidelijke provinciën die meer dan elders een bijzondere oplettend-
heid vergde, ook wat betreft de eredienst. Hierdoor was hij op het idee van een 
kerkelijk kostuum voor de predikanten gekomen, ‘alleen voor dezelve in functie 
zijnde geschikt, met uitsluiting der andere Kerkelijke ambtenaren en bedienden’. 
Hij dacht daarbij aan de toga zoals die bij de Waalse Kerken in gebruik was. Een 
bepaling alleen voor de kerken in de zuidelijke provinciën zou de gedachte kunnen 
doen post vatten dat er voor de kerken in de noordelijke provinciën op dit punt 
vrijheid was. Weliswaar behoefde men daar op het uitwendige minder te letten, 
maar de ‘bevordering der decentie’ achtte hij in het algemeen altijd nuttig. 

Vanwaar Van Driels verzoek?
 Er is wel geopperd dat de suggestie om de toga te gaan dragen van Willem i 
zelf afkomstig was. Hoewel ik daarvan geen bewijzen heb kunnen vinden, moet 
dit niet worden uitgesloten. De nauwe band tussen hem en Friedrich Wilhelm 
III, en de verwantschap in hun beider kerkelijke strategie doen vermoeden dat de 
maatregelen die de Pruisische koning nam op het gebied van de ambtskleding zijn 
Nederlandse collega op een idee hebben gebracht. In dit verband is het opvallend 
dat de zaak van de ambtskleding in 1817 in Duitsland nieuwe impulsen had ont-
vangen.22 Bovendien had Willem i bepaald geen afkeer van ambtskostuums,23 én 
had hij de neiging zich ook met de kleinste details bezig te houden.24

 Een tweede, en verleidelijke, mogelijkheid is deze brief van Van Driel in het eerder 
genoemde liturgisch kader te bezien, temeer omdat tijdens de vergadering waarin 
hij behandeld zou worden ook een uitvoerig rapport over de eredienst aan de orde 
kwam.25 
 Toch leidt de inhoud van de brief eerder tot de conclusie dat er een samenhang 
is met de godsdienstige pluriformiteit binnen het nieuwe koninkrijk. De situatie in 
de zuidelijke provinciën was blijkbaar reden om de toga aan te bevelen. Waarom 
daar een bijzondere oplettendheid vereist was, wordt niet uitgelegd. Mijns inziens 
moet in dit verband gedacht worden aan de politieke spanningen tussen de beide 
delen van het koninkrijk, die zich concentreerden in het conflict om de Grondwet 
van 1815.26 Al te opzichtige uitingen van protestants kerkelijk leven zouden de 
spanningen wellicht nog verder doen oplopen. Tevens moet gedacht worden aan 
het overheidsstreven het aantal processies zoveel mogelijk te beperken. Om het 
verzoek toch een algemeen karakter te geven, werd er verwezen naar de decentie.27

De brief van Van Driel werd door de synode ter hand gesteld aan een commissie 
bestaande uit de predikanten A. van Deinse (1764-1829, Middelburg), Z. de Jongh 
(’s Hertogenbosch) A. Goedkoop (1778-1852, Gent) en de ouderling mr. H. Rijser 
(’s-Gravenhage).28 Een week later deed de commissie verslag.29 Men betwijfelde 
of het mogelijk en noodzakelijk was de toga in te voeren. De meeste predikanten 
in het zuiden hadden een gecombineerde gemeente en zouden derhalve meerdere 
toga’s moeten aanschaffen of dit ‘lastig en kostbaar omhulsel’ altijd met zich mee 
moeten voeren, aldus de commissie. Blijkbaar achtte men het een bezwaar dat de 
predikant zijn toga in een koffertje van de ene naar de andere kerk zou moeten 
meenemen.30 Verder, aldus de commissie, hadden ‘verstandige en liberale’ katho-
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lieken meer waardering voor het tegenwoordige predikantskostuum dan voor de 
‘wijdsche opschik hunner geestelijken’. Het zou hun zelfs geenszins tegen de borst 
stuiten indien een predikant slechts eenvoudig in het zwart gekleed zou gaan, ook 
zonder mantel en bef. Zij hadden vooral waardering voor de ‘taal der beschaafd-
heid des gezonden verstands’. De commissie stelde derhalve voor de zaak van de 
kleding vrij te laten. Aan een toga was beslist geen behoefte, de toenmalige kleding 
voldeed nog, en anders zou een gewoon kostuum ook goed zijn. Het rapport is 
met dankzegging aanvaard en in een besluit veranderd.31 Van een antwoord aan 
Van Driel was geen sprake. Men had kennis genomen van de brief, er was over 
gesproken, en daarmee was de kous af.32

De lichte voorkeur van de synode voor een eenvoudig zwart kostuum kan gezien 
worden als één van de eerste uitingen van weerstand tegen ambtskleding. Het valt 
uit de Handelingen niet op te maken of deze weerstand van theologische aard was, 
of dat men zich begon te realiseren dat de predikanten er in dit standsgewaad nogal 
ouderwets bij liepen.
 Er zijn rond deze tijd meer uitingen van weerstand tegen mantel en bef te vinden. 
 In zijn bewerking en vertaling van J.L. Ewalds handboek voor de prediking van 
J. Clarisse, verschenen in 1814, vinden we een pleidooi voor het gebruik van de 
toga. Clarisse was van mening dat de mantel en bef aan de prediking geen ‘acht-
baarheid’ of ‘bevalligheid’ toe voegt, maar hij achtte de Franse en Engelse toga’s 
‘een voordeelige uitzondering’.33  
 In 1820 verzocht de ring Weesp de synode te bepalen dat bij de bevestiging van 
een kandidaat in de heilige dienst alle dienaren des Woords in ambtsgewaad zouden 
verschijnen. De synode oordeelde dat hieromtrent van harentwege geen besluit kon 
genomen worden, hetgeen verbazing wekt indien men bedenkt dat talloze zaken 
voor de gemeenten en de ambtsdragers in reglementen waren vastgelegd.34 Vanwaar 
dan deze weigering? Ik ben geneigd ook hierin, evenals in de weigering de toga aan 
te bevelen of in te voeren, een vorm van weerstand tegen ambtskleding te zien.  
 Het Reglement op de kerkvisitatie uit die tijd bepaalde in artikel 10 dat tijdens 
de visitatie visitatoren en predikanten gekleed moesten zijn in mantel en bef, de 
andere kerkenraadsleden zoals zij bij plechtige gelegenheden gewoon waren.35 
Dit laatste is opvallend en betekent wellicht dat waar andere ambtsdragers dan 
predikanten gewoon waren mantel en bef te dragen, zij daartoe ook nu de plicht 
hadden. Het voorschrift betreffende de ambtskleding is bij de herziening van het 
reglement verdwenen, want niet iedereen was gelukkig met deze bepaling.36 In 
een rapport uit 1822 over dit Reglement is sprake van nutteloze plechtigheden 
die vermeden moeten worden. In dat kader werd ook artikel 10 genoemd. Het 
kon gerust aan de kerkenraden en visitatoren worden overgelaten zelf vorm te 
geven aan de achtbaarheid, ‘welke de plaatselijke gezindheid en omstandigheden 
gedoogen of vorderen, zonder dat hun elke ceremonie, hier meer, ginds minder 
voegzaam, nauwkeurig behoeft te worden voorgeteekend’.37 In de nieuwe versie 
van het Reglement op de kerkvisitatie is artikel 10 dan ook komen te vervallen.38 
Ik concludeer dat we ook hier te maken hebben met een voorzichtige uiting van 
hervormde weerstand tegen het traditionele gewaad.
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Nog in 1818 bepaalde de kerkenraad van Medemblik dat mantel en bef zowel door 
predikant, ouderlingen als diakenen zoveel mogelijk gedragen zouden worden. Het 
jaar daarop werd het gebruik daarvan beperkt tot plechtige gelegenheden zoals 
de viering van het Heilig Avondmaal, in 1825 werd het gebruik van mantel en bef 
afgeschaft. Of dit ook voor de predikant gold, is onduidelijk.39 

De overheersende tendens in hervormde kring lijkt te zijn geweest dat men geen 
behoefte had aan een ambtsgewaad noch aan een liturgisch gewaad. Iets dergelijks 
had men officieel ook nooit gehad, en blijkbaar heeft men die lijn willen vasthouden, 
zonder overigens de broeders die nog wel mantel en bef droegen hard te vallen. Men 
liet het aan de vrijheid van de voorgangers over, en koos daarmee voor een keurig 
compromis. De weerstand lijkt vooral te maken te hebben met de veranderende 
mode, meer dan met theologische overwegingen. In de laatste paragraaf kom ik 
hierop nog terug, nadat ik eerst aandacht heb gevraagd voor de lutherse discussie 
over de toga in 1820.

3. Lutherse discussie over de toga in 1820

De lutherse synode boog zich in de eerste vergadering uit haar bestaan (van 12-21 
mei 1819) al over de togakwestie. De zaak was schriftelijk aan de orde gesteld door 
J. Decker Zimmerman, die vroeg om de invoering ‘van een meer gepast en statelijk 
ambtsgewaad’. De synode verwees dit voorstel enkele dagen later naar de Syno-
dale Commissie met het verzoek het volgend jaar verslag uit te brengen.40 Tijdens 
die zelfde vergadering kwamen zaken aan de orde als de invoering van een nieuw 
gezangboek, het gebruik van gewoon brood bij de viering van het Avondmaal en 
de suggestie om het gebruik van formuliergebeden af te wisselen met vrije gebeden 
die meer in verband zouden staan met het thema van de verkondiging. Net als de 
hervormden besteedden dus ook de lutheranen veel aandacht aan het reguleren en 
vernieuwen van de liturgie. Twintig jaar eerder was dit thema aan de orde in de 
kringen van doopsgezinden en remonstranten, na de grote reorganisatie hadden 
ook de hervormden en lutheranen de organen om zich hiermee bezig te houden. 
 Inderdaad kwam de zaak van het ambtsgewaad een jaar later aan de orde, naar 
aanleiding van een door Zimmerman en J. Schultz op verzoek van de Synodale 
Commissie samengesteld rapport.41 Dit rapport bestond uit drie delen: wenselijk-
heid, bezwaren en voorstel tot besluitvorming. Ik geef een samenvatting.

Wenselijkheid
De commissie wees op de algemene behoefte aan een ander ambtsgewaad, als gevolg 
waarvan deze zaak ook in hervormde kring ter discussie was geweest, en op het 
feit dat voorname gemeenteleden en predikanten in en buiten eigen kring daaraan 
behoefte hadden. Daarbij ging het de commissie uitsluitend om de ‘tabberd’, van-
ouds in zwang bij de Waalse Kerken, misschien met toevoeging van een passend 
hoofddeksel, zoals onlangs in Duitsland was ingevoerd. Dit gewaad achtte men 
‘statelijk’ door de achtbaarheid van het uitwendig voorkomen. En het benadrukte 
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niet de persoon maar het ambt.  
 Voor de achtbaarheid verwees de commissie naar de rechtbanken en de verga-
deringen van hoogleraren. Het gewaad verhoogde de indruk die de drager maakte 
alsook de indruk die uit zou gaan van hetgeen hij deed. Was ‘dan de kerk minder 
dan de regtzaal, dan de akademische vergaderplaats’? Het huidige ambtsgewaad 
kon aan deze eis van deftigheid niet voldoen; het bestond uit ‘nietsbeduidende 
fragmenten’. Maar vooral kon het daaraan niet voldoen omdat het de ambtsdracht 
was van een stand ‘met dien der Godsdienstleeraren gansch en al geene gemeen-
schap hebbende; welks leden tot de dienstbare klasse der maatschappij in het groot 
behooren, en welke misschien meer dan eenige andere openlijk voorwerp is van 
schalkerij en bespotting’. Daarmee doelde men natuurlijk op het feit dat ook de 
aansprekers dit gewaad droegen. 
 Het nieuwe gewaad zou bovendien niet de persoon maar het ambt doen uit-
komen, hetgeen de indruk van zijn ganse optreden zou verhogen en daarmee het 
peil van de eredienst. Het huidige ambtsgewaad maakte echter geen onderscheid 
tussen het dagelijks leven en de eredienst. ‘Het blijft altijd geheel dezelfde man uit 
den dagelijkschen omgang’, waardoor er al te snel een te grote gemeenzaamheid 
tussen gemeenteleden en de bedienaar der gewijde instellingen zou kunnen ont-
staan, vooral in de kleinere gemeenten en in de beschaafde standen. Het ambt gaat 
ten onder aan gemeenzaamheid als de benodigde distantie geen vorm krijgt in het 
kleedgedrag, zo zouden we dit punt kunnen samenvatten. 
 Vervolgens verwees men naar de situatie in een groot deel van Duitsland. Daar 
deelde men, blijkens de verandering in het ambtsgewaad die onlangs had plaatsge-
vonden, het ook ‘hier te lande reeds zoo algemeen verbreid gevoelen’ ten aanzien 
van mantel en bef. Ook pleitte voor het gebruik van toga met bef en baret de grote 
invloed die daarvan zou uitgaan op vooral de mindere stand.  

Zimmerman en Schultz voerden dus een mengeling van theologische en sociale 
argumenten aan. Bij enkele punten sta ik wat langer stil.

Allereerst valt op dat de kwestie door Zimmerman op eigen initiatief aan de orde 
werd gesteld. Nergens werd verwezen naar een brief van de overheid, en ik heb 
daarvan ook geen sporen kunnen vinden. Evenmin werd verwezen naar ambte-
lijke vergaderingen waarop over dit thema was gesproken. Wel wees men op de 
hervormde synode waar dit thema ook aan de orde was geweest. Opvallend is in 
dit verband dat J.D. Janssen ter vergadering aanwezig was.42 Heeft hij de vraag 
via Zimmerman aan de orde gesteld? Ik ben geneigd hierop bevestigend te ant-
woorden. Janssen was er bepaald niet afkerig van zich met interne kerkelijke zaken 
te bemoeien. De vraag blijft wel waarom hij dan niet tevens een brief had laten 
verzenden naar de lutherse synode. Stond de hervormde kerk gevoelsmatig toch 
dichter bij de regering en het Nederlandse vaderland dan de lutherse? Wilde men 
gevoeligheden ontzien? In dat geval kon men inderdaad beter ‘besturen op afstand’!
 Wat tevens opvalt is de verwijzing naar de andere beroepsgroepen. Predikanten 
behoorden blijkbaar niet tot de dienstbare klasse in de samenleving, integendeel, 
zij wilden zich juist van de aansprekers onderscheiden en zich identificeren met 
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juristen en hoogleraren. Daarachter gaat het primitieve besef schuil dat met het 
imiteren van iemands uiterlijk ook iets van diens kracht en aanzien wordt verwor-
ven.43 Bovendien was kleding in deze standenmaatschappij bij uitstek het middel 
waarmee groepen in de samenleving zich van elkaar konden onderscheiden. Zoals 
alle hogere standen wensten ook de predikanten hun positie in de samenleving 
met uiterlijk vertoon te illustreren.44 De toga fungeerde hier als standsgewaad, 
dat de predikant in de buurt van de hoogleraar moest brengen. Het is van belang 
hierbij te stipuleren dat de verwijzing naar de hoogleraarstoga in dit rapport niet 
aanwijsbaar te maken heeft met de geleerdheid van de predikanten. Het ging om 
de maatschappelijke stand waartoe men gerekend wilde worden.
 Een ander aspect was de indruk die de toga maakte. Men verwachtte dat de 
kerkdienst meer effect zou hebben als de predikant een toga zou dragen. In dit 
verband verwijs ik naar de reeds genoemde toespraak van Scharp, die predikanten, 
juristen en toneelspelers in één adem noemde. Wat hen verbond was het ideaal van 
de welsprekendheid, tot heil der natie. De toga als redenaarsmantel. Hier is het 
verband tussen de discussie over het ambtsgewaad en de liturgie van belang. De 
lutherse liturgie was in de achttiende eeuw als gevolg van de Aufklärung aanzienlijk 
versoberd, en de kerkdiensten kunnen dan ook als leerdiensten gekarakteriseerd 
worden.45 De vraag in hoeverre er in de relatief grote aandacht voor de liturgie 
bij de lutheranen sprake was van een reactie op de Aufklärung, moet ik hier laten 
liggen46, maar ook in de decennia die volgden zou de lutherse synode zich intensief 
met de liturgie en in verband daarmee met de ambtskleding bezighouden. 
 Verder moest blijkens het rapport het aanzien van het ambt door meer distantie 
met de gemeenteleden worden verhoogd. Hoewel dit argument niet zeer uitvoerig 
wordt uiteengezet, lijkt het erop dat men vreesde dat het ambt als ‘tegenover’ 
van de gemeente zou verdwijnen als de ambtsdrager al te gemeenzaam met zijn 
gemeenteleden zou omgaan.

Bezwaren
De bezwaren betroffen de financiële lasten die invoering van de toga met zich mee 
zou brengen en de te verwachten afkeurende reacties. Het rapport vermeldt in 
de inleiding overigens dat deze bezwaren ook bij de hervormden een rol hadden 
gespeeld. In de Handelingen van de hervormde synode heb ik daarvan niets te-
ruggevonden. Weliswaar is er daar sprake van een ‘kostbaar omhulsel’, maar als 
argument worden de financiën niet expliciet opgevoerd. Verschool men zich hier 
achter de ‘grote’ kerk omdat men het om andere redenen niet aandurfde de toga 
aan te bevelen? Of speelden de financiën bij de hervormden inderdaad een rol maar 
is dat nergens vastgelegd? In ieder geval, aan de oprechtheid van Zimmermans 
verlangen naar de toga behoeft niet getwijfeld te worden. Hij zou in de komende 
decennia herhaaldelijk terugkomen op deze zaak, die hem klaarblijkelijk zeer ter 
harte ging. 
 Wat betreft de kosten werd opgemerkt dat de kerken meestal onvermogend 
waren. Bovendien zou het de predikanten sieren en bijdragen aan hun aanzien als 
ze hun eigen kleding zouden bekostigen. Dat laatste was gezien de geringe bezol-
diging eigenlijk onmogelijk. Het ging daarom niet aan de toga voor te schrijven. 
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Het standsaanzien der predikanten verbood een algemene collecte.
 De te verwachten opspraak die een nieuw predikantsgewaad met zich mee zou 
kunnen brengen zou, aldus het rapport, het gehele aanzien van de synode wel 
eens schade kunnen berokkenen. Welk een nieuw wapen zou dit besluit niet zijn 
in die ‘gemeente, in welke natuurlijk nu zoo velen het oog op ons hebben ten 
onderhouding en verwijding der breuke’. Hier had men ongetwijfeld de Hersteld 
Evangelisch-Lutherse Gemeente te Amsterdam op het oog. Tevens speelde mee het 
feit dat de lutherse synode nog maar zo kort bestond. Deze moest haar gezag bij 
de plaatselijke gemeenten nog vestigen.

Voorstel tot besluitvorming
Men kwam tot een negatief advies en stelde voor de zaak te zijner tijd opnieuw, 
maar dan in het kader van een ‘ophelping van den eerdienst in het algemeen’, aan 
de orde te stellen. Men maakte zich in lutherse kring zorgen over het peil van de 
eredienst en er was zeer beslist sprake van een sterk liturgisch besef, maar dit alles 
was niet voldoende. Angst voor prestigeverlies woog zwaar. Ook aan de financiën 
werd zwaar getild, hetgeen niet zo verwonderlijk is gezien de grote armoede die 
in het recente verleden onder de lutherse predikanten had geheerst.47 Kleding was 
een kostbare aangelegenheid. Bovendien was er sprake van een recessie, die tot 
1822 zou duren. Deze crisis had invloed op alle kleedgedrag. Hoezeer men wellicht 
geneigd was Zimmerman te volgen, de economische voorwaarden ontbraken.48 
Verder wilde men de eenheid onder de luthersche gemeenten niet in gevaar bren-
gen en zo mogelijk de breuk met de Hersteld Evangelisch-Lutherse Gemeente van 
Amsterdam ongedaan maken.49 Naar het antwoord op de vraag welk punt het 
zwaarste heeft gewogen, kunnen we slechts gissen.
 De synode nam diezelfde dag nog het advies van de commissie over. Opvallend 
is wel dat de toenmalige ambtskleding volgens de lutherse synode eigenlijk niet 
meer voldeed. De lutheranen waren wat dit betreft duidelijker dan de hervormden. 
Waren ze zoveel vooruitstrevender? Of hadden zij er meer behoefte aan om de 
maatschappelijke status van hun predikanten tot uitdrukking te brengen in hun 
kleding omdat zij tot een veel kleiner kerkgenootschap behoorden? Het is in ieder 
geval opvallend dat standsoverwegingen door de lutheranen wel, maar door de 
hervormden in 1817 niet werden aangevoerd. Tevens was er bij de lutheranen meer 
gevoel voor liturgie, misschien zelfs voor een hoogkerkelijke ambtsopvatting.
 Zimmerman stelde naar aanleiding van dit besluit voor op deze zaak terug te 
komen in het bredere verband van de ‘opluistering van de eeredienst’. De verga-
dering ging hiermee akkoord en benoemde een commissie teneinde daarover in 
1821 hierover te rapporteren. Dat is echter om onbekende redenen niet gebeurd. 

4. Besluit

Nadat het in 1796 tot een verbod op het dragen van mantel en bef in het openbaar 
was gekomen, was dit ambtsgewaad in de eerste decennia van de negentiende eeuw 
langzamerhand in het straatbeeld en op de kansel teruggekeerd. Het moet in deze 
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tijd gezien worden als een maatschappelijk standsgewaad: de predikant gaf met 
het dragen ervan aan tot welke maatschappelijke stand hij gerekend wilde worden. 
In het licht van latere ontwikkelingen kan verder gezegd worden dat de definitieve 
terugtocht van mantel en bef uit het openbare leven rond 1820 is begonnen. Vanaf 
die tijd begon dit gewaad iets van zijn populariteit te verliezen. Dat blijkt behalve 
uit het bovenstaande uit ook uit hetgeen de rooms-katholieke priester J.O. Josset in 
1823 schreef: de predikanten waren soms ‘om hunne kleeding aan de vernederende 
scherts van honend grauw’ blootgesteld.50 De mode was veranderd. De mantel was 
verdwenen, de kuitbroek was op vele plaatsen vervangen door de lange broek, en 
de geklede jas begon terrein te veroveren op de rok.51 Een predikant die voor vol 
wilde worden aangezien, moest wat aan zijn kleding doen. Heel voorzichtig begon 
deze ontwikkeling in de kerk zichtbaar te worden. 
 Het tweede dat gezegd kan worden is dat, eveneens heel voorzichtig, het besef 
lijkt te zijn doorgedrongen dat onderscheiden kleding voor de predikant zou kun-
nen duiden op een rooms-katholieke ambtsopvatting. Dat het punt van de ambts-
theologie rond 1830 al een rol speelde, blijkt wel uit de door Teylers Godgeleerd 
Genootschap bekroonde verhandeling van N.C. Kist. Deze toonde aan dat de 
apostelen geen onderscheiden kleding droegen, maar dat in de daarop volgende 
eeuwen de priesterstand steeds meer onderscheidingstekenen had ingevoerd om 
de (steeds groeiende) kloof tussen leken en geestelijken zichtbaar te maken. Aan 
het slot van zijn boek keerde hij zich tegen die predikanten die zich ‘als Profeten 
en Afgezanten des Heeren, en als wachters van zijn Heiligdom’ beschouwden. Het 
gebruik van mantel en bef achtte hij van deze mentaliteit een uiting, en hij verheugde 
zich erover dat het gebruik ervan afnam.52 Illustratief is waarschijnlijk de houding 
van C. Hooijer (1802-1873). Deze bekende kerkrechtspecialist haalde in zijn eerste 
gemeente Heumen (1827-1829) de zwarte rok alleen ’s zondags voor een uurtje uit 
de kast, voor het overige droeg hij een losse linnen kiel. Wat droeg Hooijer verder op 
de kansel? Ook het manteltje? Heel anders was de situatie in zijn tweede gemeente 
Zaltbommel (1829-1862), waar zijn voorganger J.C. Riehm ‘altoos in deftigheid 
had rondgewandeld met den punthoed, in de wandeling “steek” genaamd, op het 
hoofd, de zwarte geklede rok aan, met korte broek en lage gespschoenen’.53 Droeg 
hij de mantel slechts als hij ter kerke ging? En paste Hooijer zich bij het gebruik 
van zijn voorganger aan? In ieder geval is duidelijk dat er een verschil was tussen 
Heumen en Zaltbommel. Maar speelde er bij Hooijer ook niet iets anders? In zijn 
bekende Kerkelijke wetten (1846) wees Hooijer elk gebruik van ambtskleding af. 
Hij bracht het in verband met het verlangen naar een priesterlijke status van de 
predikanten. Het predikantsgewaad was bovendien een belachelijke uitmonstering. 
Het hoofddeksel, zo citeerde hij A.L.G. Toussaint, is onooglijk en opzichtig.54 Het 
gebruik van ambtskleding had volgens hem te maken met de rooms-katholieke 
ambtstheologie en met wansmaak. Beide waren voor een protestantse predikant 
geen aanbeveling. Dit schreef hij in 1846. Was dat ook al zijn mening rond 1830, 
of sloot hij zich toen nog aan bij de plaatselijke gebruiken? 
 Het kwam nog niet tot een officiële afschaffing van mantel en bef. Dat maatschap-
pelijke factoren daarbij een belangrijke rol hebben gespeeld, ligt voor de hand. De 
gildedracht was nog vrij algemeen, en ook het niet-kerkelijk ambtskostuum mocht 
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zich nog lange tijd in een grote populariteit verheugen. De werkelijke vernieuwing 
in het kleedgedrag moest nog op gang komen, de tijd was niet rijp voor vervanging 
van mantel en bef.
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iii de afgescheidenen en het
 ambtsgewaad

1. Inleidende opmerkingen

Algemeen
Tot nu toe heeft de zoektocht naar het kleedgedrag van predikanten ons nauwe-
lijks in aanraking gebracht met grote drama’s of heftige emoties. Zelfs tijdens de 
Bataafse Republiek had de discussie daarover een rustig karakter. Heel anders ging 
het naderhand toe in de kringen der afgescheidenen.1 Zij stelden zich namelijk 
vragen die verder reikten dan de vragen die we bij andere kerkgenootschappen 
zijn tegengekomen. Zij vroegen bijvoorbeeld heel intens naar de plaats van de kerk 
in de samenleving. Velen in deze kring verlangden terug naar de tijd van vòòr de 
Revolutie. Sommigen wilden zelfs een stap verder gaan, zij verlangden naar een 
staatskerk. Was dit alleen nostalgisch conservatisme of school hier een wezenlijke 
vraag aan de kerk achter? Anderen hadden eveneens grote moeite met de kerkpo-
litiek en de verhouding tussen kerk en staat onder Willem I, maar wilden juist een 
vrije kerk. Een tweede vraag die gesteld werd, was die naar de aard van het kerk-
verband. Hoe autonoom waren de gemeenten? Wat was het gezag van de synode? 
Het zijn deze twee vragen die de discussie over het ambtsgewaad in afgescheiden 
kring hebben beheerst en zelfs tot een breuk hebben geleid.
 Intussen maakten de afgescheidenen natuurlijk wel deel uit van dezelfde werke-
lijkheid als hervormden en lutheranen, en hoezeer ik in dit hoofdstuk ook het accent 
leg op het eigen karakter van de discussie in afgescheiden kring, helemaal los van de 
algemene ontwikkelingen stond deze natuurlijk niet. Zo is het opvallend dat rond 
1837, toen in afgescheiden kring de discussie over het ambtsgewaad begon, ook 
de lutheranen zich opnieuw over dit onderwerp bogen.2 En in de handboeken voor 
predikanten uit deze jaren werd het thema regelmatig aangesneden. I. Busch Keiser 
bijvoorbeeld publiceerde in 1837 het tweede deel van zijn vertaling van Hüffels 
handboek voor predikanten. Daarin voerde hij een pleidooi voor het gebruik van 
de toga omdat mantel en bef voorwerp van spot waren geworden.3 Kortom, de 
kwestie ‘zat in de lucht’. Zoals ik in het volgende hoofdstuk zal beschrijven hing 
een en ander nauw samen met de veranderende positie en rol van de predikant in 
de samenleving. 
 In afgescheiden kring begon de discussie toen één van de mannen van het eerste 
uur, ds H.P.Scholte, zijn ambtsgewaad af had gelegd. Toen hij daarop per brief werd 
aangesproken, reageerde hij met een artikel in De Reformatie4, het blad dat bijna 
geheel door hem werd volgeschreven en hem grote invloed in afgescheiden kringen 
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bezorgde (paragraaf 2). Herhaaldelijk kwam het ambtsgewaad op de agenda van 
de synode (paragraaf 3). Het zou uiteindelijk tot een breuk in afgescheiden kring 
leiden (paragraaf 4). Toch zouden mantel en bef definitief uit afgescheiden kring 
verdwijnen (paragraaf 5). Tegen de tijd dat de discussie in afgescheiden kring eindig-
de (1868) waren mantel en bef zo goed als van het toneel verdwenen. Lutheranen, 
remonstranten en hervormden waren overgestapt op de toga, en bovendien had de 
overheid in 1853 bij wet het dragen van mantel en bef in het openbaar verboden.5 

2.Scholte

Scholte werd van verschillende zijden aangesproken op het feit dat hij mantel en 
bef niet langer wilde dragen. Een van de briefschrijvers had volgens Scholte gesug-
gereerd dat diens voornemen het ambtskostuum te verwisselen voor ‘eenvoudige 
burgerlijke kleding’ voortvloeide uit de begeerte om ‘der wereld wat toe te geven’.6 
De briefschrijver vreesde dat dit veel rumoer in de gemeente zou geven, hetgeen 
juist vermeden moest worden. Hij verwees daartoe naar de nieuw tes ta men tische 
bepalingen omtrent het eten van offervlees (1 Corinthiërs 8) en naar het gebod van 
Jezus niemand tot zonde te verleiden (Mattheus 18: 6 en parallelle teksten). Ook 
wees hij op de noodzaak van speciale kleding voor de leraar, en op het gevaar dat 
Scholte door het afleggen van het gewaad de vrijmoedigheid zou verliezen tijdens 
het huisbezoek te vermanen en te bestraffen.

Scholte begon zijn verweer met een klacht over de weinig broederlijke benadering 
die hem ten deel was gevallen. Was hem gevraagd naar zijn beweegredenen, hij 
zou ze rustig hebben uiteengezet. Nu werden hem kwalijke motieven toegedicht. 
Daarom zag hij zich genoodzaakt de aanval te pareren. 
 Allereerst ging Scholte uitvoerig in op de aangehaalde Schriftplaatsen. In 1 Co-
rinthiërs 8 gaat het zijns inziens over het eten van dingen die de afgoden geofferd 
zijn. Hoewel deze niets voorstellen, moet men bij de zwakken in het geloof niet de 
suggestie voeden dat dit wel zo is door daarvan te eten. In feite zou 1 Corinthiërs 
8 juist de afschaffing van de ambtskleding eisen, om niemand het gevoel te geven 
dat er aan zoiets banaals als kleding een bijzondere waarde wordt gehecht, zo 
zou men zijn uitleg van deze tekst kunnen parafraseren. Met de verwijzing naar 
Mattheus 18 stelde de briefschrijver zich onder de ‘kleinen’ en Scholte onder de 
‘wereld’. Dat deze hiertegen protesteerde behoeft geen nadere verklaring. 
 De meeste aandacht schonk Scholte aan het derde punt van kritiek, namelijk dat 
de functie van predikant nu eenmaal een ambtsgewaad zou vereisen. Zo wees hij 
erop dat Christus slechts twee sacramenten heeft verordend, en ‘ten gevolge daar-
van zult gij het Pauselijk Sacrament der priesterördening verwerpen, met al deszelfs 
uiterlijke praal en onderscheiding’.7 Bovendien, aldus Scholte, wordt ambtskleding 
nergens in het Nieuwe Testament voorgeschreven en kan men het gebruik ervan 
alleen maar verdedigen door zijn toevlucht te nemen tot de priesterordening en de 
kleding uit het Oude Testament zoals ‘de Pausgezinden dit doen’.8 Dit alles behoort 
echter tot de schaduwachtige dingen, die met de komst van Christus hun betekenis 
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hebben verloren. De apostolische vermaning is: zijt met ootmoedigheid bekleed! 
Om het reformatorische karakter van zijn daad te illustreren wees hij in dit kader 
op de afschaffing van de priesterkleding tijdens de Reformatie, zoals onder meer 
blijkt uit de afbeeldingen van de samenkomsten der Dordtse synode. Pas later 
kwam er weer onderscheiden kleding in zwang. 
 Wat het vierde argument van de briefschrijver betreft, namelijk dat een voor-
ganger die zijn ambtskleding aflegt, vrijmoedigheid in het vermanen en bestraffen 
verliest, was Scholte zich van geen kwaad bewust, en hij nodigde ieder uit na te gaan 
of hij op dit punt nalatig was geweest. Daarmee was de brief afdoende beantwoord, 
maar Scholte voelde blijkbaar de behoefte duidelijk te maken hoe hij tot zijn daad 
gekomen was. Daarover gaat het slot van zijn artikel. Een eerste bezinning was bij 
hem op gang gekomen toen in een van de processen-verbaal die tegen hem liepen 
sprake was van het priesterlijk gewaad waarin hij was opgetreden.9 En toen hij 
allengs meer en meer buiten zijn eigen woonplaats ging preken, liet hij het gebruik 
van mantel en bef achterwege ‘omdat het mij te lastig was, daarvoor altoos op reis 
te zorgen’.10 In andere officiële stukken was sprake van een geestelijk ambtsgewaad. 
Toen hij bovendien constateerde dat hervormde predikanten de ronde hoed (sedert 
1796 in gebruik) weer vervingen door de driekanten steek om als de ware dienaars 
des Woords te worden herkend, voelde hij zich meer en meer gedrongen ‘om alle 
gelijkvormigheid met hen te vermijden, en zorg te dragen dat men mij nergens voor 
een der hunnen aanziet’.11 Juist de behoefte aan ambtskleding was een teken van 
wereldgelijkvormigheid, de gelovige daarentegen wenst bekleed te worden met de 
gerechtigheid van Christus.

Wat werd Scholte nu eigenlijk verweten toen hem een te grote toegeeflijkheid ten 
opzichte van de wereld werd voorgehouden? De argumenten die uit de repliek 
van Scholte vallen te reconstrueren, werpen daarop weinig licht. Was de schrijver 
van de brief bang dat Scholte zich zou overgeven aan de grillen van de mode? En 
zat daar dan achter het verwijt van ontrouw aan de leer der vaderen? Dat althans 
is de religieuze pendant van een bepaalde vorm van verzet tegen de mode. Of 
verweet hij Scholte wellicht ten diepste verraad aan het evangelie omdat hij zich 
niet als evangeliedienaar bekend wilde maken? Met een vergelijking die ik elders 
tegenkwam: een officier schaamt zich niet het uniform van zijn aardse koning te 
dragen, hoe zou dan een predikant zijn ambtskleding durven af te leggen?12 Of 
speelde hier een verschillende visie op de plaats van de kerk in de samenleving een 
belangrijke rol? Door zich te voegen naar de gebruiken van de achttiende-eeuwse 
kerk profileerden de afgescheidenen zich als de voortzetting van de ware publieke 
kerk. Wie, als Scholte, het ambtsgewaad aflegde, profileerde zich daarentegen 
als lid van een vrije kerk. In dat geval werd Scholte verweten dat hij zich distan-
tieerde van de groep waartoe hij behoorde, en dan met name op een voor haar 
zelfverstaan essentieel aspect, waarover in de eerste jaren na de Afscheiding inten-
sieve gesprekken zijn gevoerd. Voor H. de Cock (1801-1842) was het ideaal een 
nationaal-gereformeerde kerk, hij verlangde naar ‘eene kerk vereenigd met den 
Staat’.13 Hij legde grote nadruk op artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijde-
nis. Dit artikel bepaalde dat het de taak van de overheid was alle afgoderij, valse 
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godsdienst en de anti-christ uit kerk en staat te weren en al het mogelijke diende 
te doen om het Koninkrijk Gods te bevorderen. Scholte daarentegen ontwaarde 
ook in de verhoudingen van 1618 een overheid die het oppergezag over de kerk 
uitoefende. Voor hem was kerkelijke onafhankelijkheid van de staat een groot 
voorrecht. Hoewel de visie van Scholte aanvankelijk veel aanhang had, werd al 
spoedig duidelijk dat deze het niet zou winnen. Pas in 1872 werd definitief besloten 
dat men een vrije, van de overheid onafhankelijke kerk wilde zijn.14 Scholte stond 
al veel eerder op dit standpunt. Hij wilde wel naar Dordt terug, maar ten diepste 
en in de loop der jaren steeds sterker, over Dordt heen terug naar de zuiverheid 
van de Oude Kerk.15 Scholte was in dit opzicht een veel moderner mens dan De 
Cock. Voor hem was een vrije kerk een acceptabele vorm van kerk-zijn, misschien 
wel de enige aanvaardbare vorm. Overigens mag niet vergeten worden dat kleding 
duur was, en Scholte welgesteld. Dat kan niet gezegd worden van de meeste van 
zijn collega’s. Voor sommigen waren mantel en bef wellicht een uitkomst om er in 
alle mogelijke situaties goed gekleed uit te zien. 
 Daar de schrijver van de brief niet bekend is, valt de vraag naar de strekking van 
zijn verwijt niet te beantwoorden. In ieder geval werd Scholte rechtstreeks in zijn 
integriteit als christen en als predikant aangetast omdat hij zou toegeven aan de 
wereld. Duidelijk is verder dat de schrijver bang was voor rumoer in de gemeente 
en dat was, gezien de vroegere discussies over de kleding en haardracht van de 
predikanten, niet verwonderlijk.16 Hij zou op dit punt in ieder geval gelijk krijgen. 
Dat ambtskleding voor de leraar noodzakelijk is, wordt in Scholte’s weergave 
van de positie van zijn tegenstander niet nader beargumenteerd. Wellicht zag de 
briefschrijver ambtskleding als teken van het gezag van de drager. Het onderstreept 
zijn bevoegdheden. Ambtskleding ondersteunt bovendien de drager zelf. Deze staat 
daar niet op eigen gezag. Zou Scholte zijn gezag nog wel durven uit te oefenen als 
hij daarin niet zou worden ondersteund?
 Scholte van zijn kant legde een zwaar accent op de ambtskleding als priesterlijk 
gewaad en verbond deze zodoende met de rooms-katholieke ambtstheologie, reden 
genoeg om het ambtsgewaad te verwerpen. Onwillekeurig werd onderscheiden 
kleding ervaren als een priesterlijke uitmonstering. In dit verband is het wellicht 
van belang dat Scholte in Noord-Brabant werkzaam is geweest: meer dan andere 
afgescheiden collega’s werd hij met de aanwezigheid van de Rooms-Katholieke 
Kerk geconfronteerd. 
 Interessant is ook de verwijzing naar de hervormde predikanten die de steek weer 
waren gaan dragen. Scholte legde niet alleen het ambtsgewaad af omdat het in 
de ogen van velen iets uitstraalde van het ambt zoals dat in de roomse kerk werd 
gezien, maar ook om zich daarmee te onderscheiden van de hervormde predikanten 
die naar het oordeel van Scholte een bijgelovige betekenis aan het ambtsgewaad 
hechtten. Hij was geen hervormd predikant!
 De verwijzing naar de Dordtse synode trof de tegenstanders rechtstreeks in het 
gereformeerde hart, en niet licht kon hij die gereformeerd wenste te zijn in de 
klassieke zin des woords zich aan de klem van dit argument onttrekken. 
 De kleding van de predikant behoorde voor de briefschrijver tot de kerkelijke 
cultuur. Scholte daarentegen, met onmiskenbaar spiritualistische en inde pen den-
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tistische kenmerken, had ook toen hij nog wel mantel en bef droeg, nooit veel 
waarde aan de ambtskleding gehecht, zoals hij zelf ergens opmerkte.17 Voor hem 
was de cultuur een zaak van ondergeschikt belang. Het wezenlijke zat hem niet in 
de kleding, niet in de opleiding, maar – om binnen Scholtes taalveld te blijven – in 
de liefde tot Jezus en zijn kerk.

Met zijn betoog gaf Scholte een sterke bijbelse en reformatorische onderbouwing 
van zijn besluit de ambtskleding af te leggen, die bovendien goed aansloot bij de 
veranderde positie van de kerk in Nederland.18 Hij stond daarom met zijn pleidooi 
niet alleen. In G.F. Gezelle Meerburg (1806-1855) en A. Brummelkamp (1811-
1888) vond Scholte al spoedig medestanders. Op verzoek van de eerste werd in 
1838 een artikel in De Reformatie opgenomen onder de titel: ‘Nog iets over het 
ambtsgewaad der predikanten’.19 Het bevatte een paragraaf uit een boek van onder 
de afgescheidenen zeer geliefde Duitse piëtist Gottfried Arnold, De ware afbeel-
ding der eerste christenen, waarin deze zijn kritische houding ten opzichte van de 
ambtskleding met een brede historische schets onderbouwde. De paragraaf was 
voornamelijk gewijd aan de situatie in de Oude Kerk, en met klem van redenen 
werd door Arnold betoogd dat de ambtskleding terugging op heidense en Joodse 
gebruiken die pas na de eerste eeuwen in het christendom waren ingeburgerd. Deze 
‘vriend der dwepers’, zoals Scharp hem noemde, stond inderdaad aan de zijde van 
Scholte en de zijnen.20 
 Met deze artikelen hadden Scholte en de zijnen het afleggen van het ambtsgewaad 
een degelijk fundament gegeven: de Schrift, de Oude Kerk en (de deelnemers aan) 
de Dordtse synode, van wezenlijk belang voor de gereformeerde identiteit, stonden 
aan hun kant. Hoe steekhoudend de argumentatie was, zou blijken toen de zaak 
in afgescheiden kring escaleerde en men zich in vele bochten moest wringen om 
een goed fundament te vinden voor het handhaven van de ambtskleding. Tot 1869 
zou het ambtsgewaad regelmatig terugkeren op de agenda van de synode. 

Vrienden en bekenden reageerden op Scholte’s artikel. De bekende advocaat der 
afgescheidenen, A.M.C. van Hall (1808-1838), verheugde zich erover dat zijn 
vriend Scholte het ambtsgewaad had afgelegd, maar meldde hem tegelijkertijd dat 
zijn standpunt veel rumoer verwekte.21 Onder anderen raakte Scholte’s ambt genoot 
en vriend ds H.J. Budding (1810-1870) hierdoor meer en meer van hem vervreemd. 
Het schijnt dat Budding zich hierover herhaaldelijk en in sterke bewoordingen 
heeft uitgelaten. Dat blijkt althans uit de correspondentie van Budding met Van 
Hall, Gezelle Meerburg en A.C. van Raalte (1811-1876), die hem over zijn uitla-
tingen onderhielden. Van Hall schreef Budding dat deze wellicht door Scholte in 
zijn ‘vleeschelijk formalisme’ geërgerd werd en dat hij zich over het afleggen van 
de ambtskleding door Scholte ten onrechte boos maakte. In een andere brief hield 
hij Budding voor dat deze een voorliefde had voor alles wat vormelijk oud was. 
Gezelle Meerburg schreef Budding dat hij weliswaar liever gezien had dat Scholte 
het kostuum was blijven dragen, maar dat men niet kon bewijzen uit Gods Woord 
dat de herders en leraars onderscheiden kleding zouden moeten dragen. En Van 
Raalte schreef Budding dat het ging om louter menselijke geboden en dat hij ten 
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onrechte meende dat het Scholte er ten diepste om te doen was om ‘iets nieuws 
daar te stellen’.22 Aan Scholte schreef Van Raalte dat hij het als zonde tegenover 
God ervoer de ambtskleding te blijven dragen omdat we niet via Levi, maar via 
Christus tot de Vader komen. Voor hem was het ambtsgewaad een priesterlijk 
gewaad. Daarom legde ook hij mantel en bef af.23 
 Er waren meer verschillen van inzicht tussen Budding en Scholte, maar vooral 
de kwestie van het ambtsgewaad zou uiteindelijk tot een definitieve verwijdering 
tussen hen leiden. Was Budding de briefschrijver op wie Scholte in De Reformatie 
had gereageerd? Overigens schijnt het vermoeden gerechtvaardigd dat Budding 
het ambtsgewaad slechts droeg tijdens de eredienst.24 Indien dit juist is wordt de 
discussie enigszins vertroebeld omdat geen van de deelnemers aan dit gesprek een 
onderscheid maakte tussen een ambtsgewaad en een liturgisch gewaad. Dit is niet 
verwonderlijk indien we ons realiseren hoe weinig diepgaand de discussie over de 
liturgie in die dagen was. Een gewaad van de voorganger betekende voor velen per 
definitie een ambtsgewaad, en dat was nauw verbonden met de rooms-katholieke 
ambtstheologie. 

3. Synodale discussies

1840
In 1840 kwam de kwestie van het ambtsgewaad aan de orde op de synode van de 
afgescheidenen naar aanleiding van de houding die Scholte had aangenomen. Opge-
merkt dient te worden dat de problemen met Scholte over andere punten toen reeds 
zo groot waren, dat er al min of meer sprake was van een breuk in de kringen der 
afgescheidenen. Dat bleek tijdens de opzienersvergadering van 6 en 7 maart 1840, 
die wel omschreven wordt als een verkapte synode.25 Onder leiding van Brummel-
kamp werd een poging ondernomen de verstoorde verhouding tussen Scholte en 
Van Velzen te herstellen. Scholte had Van Velzen onder meer onrechtzinnigheid 
verweten. Opmerkelijk is dat Brummelkamp in het Aan hangsel bij het verslag van 
deze bijeenkomst schreef dat De Reformatie geens zins de officiële spreekbuis van 
de afgescheidenen was.26 Hij nam dus enigszins afstand van Scholte. Pas daarna, 
op de synode die van 17 november tot en met 3 december van datzelfde jaar te 
Amsterdam werd gehouden, kwam de zaak van het ambtsgewaad aan de orde. De 
synode was van oordeel dat het aanbeveling verdiende dat voorgangers eenvou-
dige stemmige kleding zouden dragen ‘die niet aan verandering onderhevig is’, en 
dat er vooral geen ergernis moest worden gewekt. Tevens meende de vergadering 
dat aan geen enkele vorm van kleding enige ‘wezenlijke waarde’ moest worden 
gehecht. Om die reden achtte de vergadering het juist dat de leraars die kleding 
droegen die ‘door de gewoonte het bepaalde gewaad der Leeraars geworden is; zij 
raadt hun dezelve aan’.27

 Hierin valt allereerst de weerstand tegen de mode te beluisteren, die mede werd 
ingegeven door de wens geen ergernis te wekken. Voorop gingen dus orde en rust, 
voor de overleving van dit bonte kerkverband van groot belang. Pas in tweede in-
stantie werd een (negatief) theologisch argument aangevoerd: de kleding heeft geen 
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bijzondere betekenis. Daarmee poogde men de voorstanders van het afleggen van 
ambtskleding enigszins tegemoet te komen. Duidelijk is ook dat men nog zocht naar 
een compromis: het kwam niet tot een voorschrift, het bleef bij een aanbeveling. 
 De strijdbare en heerszuchtige Van Velzen28 heeft opgemerkt dat het ambts-
gewaad slechts het middel was om de aard van het kerkverband ter discussie te 
stellen.29 Hoewel beide problemen in dezelfde tijd speelden, lijkt dit geen recht 
te doen aan de wezenlijke bezwaren die Scholte en zijn medestanders tegen het 
gebruik van ambtskleding hadden. Het ging weliswaar op deze vergadering ook 
over de kwestie van het kerkverband, maar dat thema kwam aan de orde vóór 
de discussie over het ambtsgewaad. Na de discussie over het ambtsgewaad bleek 
dat er grote bezwaren tegen Scholte en de koers van De Reformatie leefden, in het 
bijzonder tegen de wijze waarop deze zijn eerder genoemde conflict met Van Velzen 
daarin aan de orde had gesteld. In een door Brummelkamp opgestelde en door de 
vergadering goedgekeurde verklaring valt onder meer te lezen: ‘’s Heeren Geest 
[heeft] geen lust in die vruchten des vleesches, welke in dit geschrift overvloedig 
voorhanden zijn’.30 Maar een directe relatie met de discussie over het ambtsgewaad 
kan op basis van de Handelingen niet gelegd worden. Van Velzen draaide de zaak 
dus om. Voor hem, die zo’n grote waarde aan het kerkverband hechtte, was de 
kwestie van het ambtsgewaad de stok om de hond (Scholte’s kerkvisie) te slaan. 
 Opvallend is verder dat Brummelkamp de vergadering voorzat. Hij wordt im-
mers terecht op het punt van het ambtsgewaad tot een medestander van Scholte 
gerekend. Blijkbaar kon hij zich op dat moment met de aanbeveling verenigen, 
hoewel hij, naar het schijnt, zelf de ambtskleding al spoedig na zijn uittreden uit 
de hervormde kerk had afgelegd.31 Wellicht was de aanbeveling voor hem een 
acceptabel compromis. Een aanbeveling is tenslotte slechts een aanbeveling.

1843
Tijdens de (mislukte) synode van 1843 bleek echter dat deze aanbeveling de voor-
standers van het afleggen van de ambtskleding te ver ging.32 De provinciale ver-
gadering van Gelderland deed namelijk een voorstel, door Brummelkamp in de 
Beschrijvingsbrief (agenda) van 9 juni opgenomen, het besluit over de ambtskle-
ding in te trekken. De volgende argumenten werden daarvoor aangevoerd.33 Het 
Koninkrijk Gods bestaat niet uit het aandoen van klederen of iets dergelijks, en 
die ‘uitwendige vertoning’ wekt de indruk dat men het jodendom, of nog erger, 
het heidendom weer wil invoeren. Daarom verzocht de provinciale vergadering 
dringend om een aanschrijving waarin er op zou worden aangedrongen dat alle 
predikanten hun ambtskleding zouden afleggen. Dit klemde (volgens sommigen) 
des te meer daar predikanten die zich tot het afleggen van het ambtsgewaad ge-
drongen voelden, door de onkundige gemeente al snel van wereldgelijk vor mig heid 
werden beticht. De gemeente werd daarin gesterkt door voorgangers die in mantel 
en bef een priesterlijk gewaad zagen. Indien de vergadering geen aanbeveling zou 
doen uitgaan om de ambtskleding af te leggen, dan diende zij uit Gods Woord aan 
te tonen dat het gebruik van ambtskleding verplicht was. 
 Uit de Lastbrief en instructie van de provinciale vergadering van Groningen (ten 
behoeve van de afgevaardigden naar de synode) blijkt dat deze de bepalingen van 
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1840 juist wilde aanscherpen: ‘Het Ambts-gewaad zullen de Leeraren niet mogen 
afleggen, maar ’t zal gedragen worden’.34 
 De provinciale vergadering van Overijssel kon naar aanleiding van de beschrij-
vingsbrief niet tot een oordeel over het ambtsgewaad komen. De predikanten C.G. 
de Moen (1811-1879), zwager van Brummelkamp, en H.A. de Vos (1816-1868), 
over wie zo dadelijk meer, waren het eens met het standpunt van Gelderland. De Vos 
oordeelde het gebruik van ambtskleding zelfs schadelijk en verkeerd, maar werd 
door anderen in de rede gevallen, waarop de praeses het debat hierover staakte.35

 De provinciale vergadering van Noord-Holland wenste handhaving van het be-
sluit van 1840.36 Het onderscheid tussen leraars en leden mocht ook in de kleding 
tot uitdrukking komen. Als de leraars zich zouden kleden als de grote menigte 
der mensen, liepen zij het gevaar de mode te gaan volgen. Bovendien zou dan het 
verschil in maatschappelijke herkomst aan de kleding der voorgangers zichtbaar 
worden. Waarom dit ongewenst was, wordt niet nader toegelicht. Vreesde de ver-
gadering dat dit van invloed zou zijn op de verhoudingen tussen de predikanten, 
of dat kerken zich zouden beijveren de meest welgestelde predikant te beroepen? 
Het is een argument dat ook in lutherse kring opgeld deed.

De zaak is niet aan de orde gekomen, daar de synode voortijdig werd gesloten. 
Duidelijk is in ieder geval dat de verdeeldheid onder de afgescheidenen groot was. 
Vooral in Overijssel en Gelderland (de invloedssfeer van Brummelkamp) waren 
de voorstanders van afschaffing van het ambtsgewaad te vinden. De provinciale 
vergaderingen van Noord-Holland (waar Van Velzen werkte) en Groningen waren 
juist voor handhaving daarvan. 

1846
Op de synode van 1846 stond een kwestie rond ds H.A. de Vos op de agenda.37 
Deze had een beroep naar Marrum aangenomen onder uitdrukkelijke voorwaarde 
dat hij niet verplicht zou zijn het ambtsgewaad te dragen. In een gesprek met de 
kerkenraad verwees hij onder meer naar Lucas 17:20: het Koninkrijk Gods komt 
niet met uiterlijk gewaad. Ook wees hij op de kanttekening in de Staten Vertaling 
bij 2 Koningen 10:22: ‘Omdat God in het Oude Testament zijn priesters een bij-
zondere kleding heeft voorgeschreven, die in het N. Testament met het priesterdom 
opgehouden heeft, zoo heeft de duivel zulks in zijn priesters willen nabootsen’. De 
kerkenraad ging met deze voorwaarde akkoord, maar de classis Wanswerd, waar-
toe Marrum behoorde, wilde het beroep slechts appro beren indien de kerkenraad 
De Vos zou aanraden het ambtsgewaad wel te dragen. Via de provinciale vergade-
ring van Friesland, die de classis steunde, kwam de zaak in 1846 op de synode.38

 Alvorens op deze synode in te gaan, vraag ik aandacht voor een anonieme bro-
chure, Mededeelingen en ophelderingen omtrent het gewaad en den bijzonderen 
kleederdragt der geestelijken. Op de titelpagina wordt de schrijver aangeduid als 
d.V., jaar en plaats van uitgave worden niet vermeld. Daar Wesseling erop wijst 
dat De Vos reeds tijdens zijn predikantschap te Sexbierum een lijvig stuk over het 
ambtsgewaad had geschreven, ligt het voor de hand in deze brochure het werk van 
De Vos te zien.39 
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 De Vos zette in met Lucas 17:20. Daarin las hij dat de Messias in zijn openbaring 
niets stoffelijks en zichtbaars had, dat hem van andere mensen onderscheidde. 
En als Jezus een geestelijk koning is, is zijn koninkrijk ook geestelijk. Daarom is 
het onjuist als een ‘dienaar des Heeren in dit Koningrijk als zoodanig zich door 
uiterlijke teekenen [wenst] te onderscheiden’. Vervolgens wees hij op de heidense 
oorsprong van allerlei kerkelijke gebruiken, waaronder de ambtskleding, en haalde 
hij talloze bekende theologen aan om zijn weerstand tegen het ambtsgewaad te 
onderbouwen. Hij eindigde met een lang citaat waarin nadruk wordt gelegd op 
de hoogmoed, de zucht naar deftigheid, pracht en praal van predikanten die een 
ambtsgewaad begeren te dragen. Dit laatste citaat is zo lang (acht bladzijden), dat 
de schrijver het blijkbaar van groot gewicht achtte.40

Op 22 september 1846 kwam de zaak van De Vos op de synode aan de orde. 
Dezelfde dag sprak de synode over het ambtsgewaad.41

 Ten aanzien van het ambtsgewaad werd bepaald dat de voorgangers het gewoon 
gewaad der leraren zouden behouden ‘daar waar men in de Classen en Provinciën 
hetzelve gewoon is en het afleggen ergernis zoude geven’. Waar dit niet het geval 
is, late men het vrij, mits de voorganger naar zijn stand en landsgewoonte gekleed 
zou gaan, ‘opdat het blijke dat waar consciëntie-bezwaar hem zulks doet doen’.42 
Met andere woorden: het afleggen van het ambtsgewaad moest uit zuivere motieven 
voortkomen en bijvoorbeeld niet uit de behoefte aan status-verhogende kleding. 
 Met dit besluit werd de beslissing om het ambtsgewaad te dragen niet bij de 
individuele voorganger gelegd, maar bij classis en provincie. Zo werd De Vos klem 
gezet met een beroep op het kerkverband. Juist dit thema was reeds enkele jaren 
onderwerp van discussie. Het ging de meerderheid der afgescheidenen, ongetwij-
feld mede onder invloed van Van Velzen, om de aard van het kerkverband, en het 
ambtsgewaad was het terrein waarop deze discussie werd uitgevochten. Bovendien 
werd met dit besluit de aanbeveling van 1840 omgezet in een kerkelijke regel.
 De afgevaardigden van Gelderland, C.G. de Moen en J. Wildenbeest (1808-
1852), tekenden tegen dit besluit schriftelijk bezwaar aan.43 De Moen had tijdens 
de discussie nog Colossenzen 2:16 en 17 laten lezen, waar gesproken wordt over 
schaduwachtige dingen. Maar dit had niet mogen baten; vandaar hun protest, 
dat de inmiddels bekende bezwaren bevatte. Nieuw was wel de verwijzing naar 
de jonge leeftijd van het ambtsgewaad, 150 jaar, en het feit dat dit zijn intrede had 
gedaan in een tijd van verval. De Moen en Wildenbeest vroegen om een tolerante 
houding. 
 Ds F.A. Kok (1805-1891) werd aangezocht om namens de vergadering een ant-
woord te formuleren. Deze zoon van de bekende afgescheiden figuur Meister Albert 
was een geharnast bestrijder van Brummelkamp, die zich in 1843 ontpopt had als 
een tegenstander van het gebruik van mantel en bef. De synode wist dus dat zij dit 
wel aan hem kon toevertrouwen.44

 Daarna kwam de zaak De Vos aan de orde.45 De synode besloot dat hij zich 
moest houden aan de besluiten omtrent het ambtsgewaad. Opnieuw werd door De 
Moen en Wildenbeest geprotesteerd. Zij waren van mening dat dit tot een scheuring 
zou leiden tussen de afgescheidenen in Gelderland en Overijssel enerzijds en die 
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in de andere provincies anderzijds. De vergadering verzocht ook nu weer ds Kok 
een antwoord te formuleren. Tevens werd Kok, samen met ds T.F. de Haan en de 
ouderling H.P. Hettema, opgedragen de zaak met De Vos, de gemeente Marrum 
en de classis Wanswerd af te handelen. 

Het antwoord van Kok op de bezwaren tegen het besluit omtrent het ambtsgewaad 
werd dus niet afgewacht. De Vos moest zich houden aan de besluiten van de synode. 
Het antwoord kon derhalve niet anders dan de vergadering in het gelijk stellen, 
en dat gebeurde dan ook. Het was geformuleerd namens de vergadering en werd 
zonder discussie goedgekeurd.46 
 Een kenbaar gewaad der leraren, aldus Kok, wordt ook door de natuur geleerd, 
daarom hechten zo velen er aan. Bovendien wordt het in Gods Woord geboden, 
voorzover het opzicht dient te zorgen voor orde en stichting. Ook mag men het 
Oude en Nieuwe Testament niet als geestelijk en vleselijk tegenover elkaar stellen, 
zoals ook hieruit blijkt dat Johannes de Doper een profetengewaad droeg. Verder 
handelt de kanttekening in de Staten-Vertaling over het gewaad van de priester, 
niet over dat van de leraar. En indien de situatie van de kerk het toeliet, zijn er 
altijd ambtsgewaden voor de leraars geweest, hoewel ze voortdurend van vorm 
veranderden. Dit laatste toont slechts aan dat men er op zichzelf geen heiligheid 
aan heeft toegekend. Een openbare discussie wilde de vergadering niet daar zij 
van oordeel was dat de ‘gebreken van Sion niet moeten gehoord worden te Dan, 
noch verkondigd op de straten van Askalon’.47 Daarover zouden de vijanden van 
de kerk zich alleen maar verheugen! Ook werd door Kok gesteld dat de voorstan-
ders van aflegging wel om ruimte vroegen, maar zelf, indien zij de meerderheid 
zouden hebben, beslist niet tolerant zouden zijn. Tot slot riep hij nogmaals op de 
‘eenvoudigheid te behouden’, temeer daar de hele discussie ten diepste niet ging 
om het ambtsgewaad, maar om een niet-gereformeerd beginsel van kerkregering. 
 In het tweede deel van zijn reactie bevestigde Kok het synodale oordeel over 
De Vos: hij moest geschorst worden.48 Gezien de eerdere besluitvorming stond 
de uitkomst van het antwoord van Kok bij voorbaat vast. De vergadering ging 
daarom, zoals te verwachten was, ook met dit antwoord van Kok akkoord. De 
Vos trok zich van dit alles niets aan en liet zich op 19 november 1846 in het ambt 
bevestigen door ds W. van Leeuwen, predikant te Heemse. 

Het antwoord dat Kok in 1846 namens de synode opstelde, was in afgescheiden 
kring de eerste schriftelijke reactie – dus negen jaar na Scholte’s artikel in De 
Reformatie – waarin gepoogd werd het gesprek te voeren, maar erg overtuigend 
was het niet. 
Het eerste argument van Kok is van natuurrechtelijke aard. In feite komt het erop 
neer dat een omstreden gevoelen tot scheppingsordening wordt verheven. Van een 
schriftuurlijke argumentatie is geen sprake.49 Het beroep op Johannes de Doper 
overtuigt evenmin. Er was geen sprake van een geïnstitutionaliseerd profetenge-
waad en bovendien waren predikanten geen profeten. Dat Kok niet geaarzeld 
heeft de verdraagzaamheid van De Moen en Wildenbeest in twijfel te trekken, 
zegt wellicht iets over de moeizame verhoudingen die inmiddels in afgescheiden 
kring waren ontstaan. En de slotopmerking maakte de hele discussie tot een schijn-
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discussie. Het ging in wezen om de aard van het kerkverband. Van Velzen stond 
in zijn voorstelling van zaken dus niet alleen, maar ook nu weer lijkt er sprake 
te zijn van een omdraaiing van feiten, temeer daar de zaak van het kerkverband 
eerder aan de orde was dan die van het ambtsgewaad. Het ging inderdaad niet om 
het ambtsgewaad, maar om de aard van het kerkverband, niet bij Scholte en zijn 
volgelingen, maar bij Van Velzen en de zijnen. Tot slot wijs ik erop dat de synode 
van 1854 besloot de notulen van deze synode (van 1846!) wel voor de gemeente 
beschikbaar te stellen, maar niet via de boekhandel te verspreiden!50 Het lijkt erop 
dat dit een uitzondering was en dat men hiermee gepoogd heeft de kerkelijke strijd 
zoveel mogelijk binnenskamers te houden. 

4. Gevolgen van de besluitvorming

De provinciale vergadering van Overijssel en Gelderland verwierp in 1847 de 
artikelen over het ambtsgewaad zoals vastgesteld door de synode van 1846.51 Een 
deel van de aanwezigen was het hiermee niet eens en constitueerde na een volgende 
samenkomst een eigen vergadering. Beide groepen vaardigden ambtsdragers naar 
de synode van 1849 af en presenteerden zich als provinciale vergadering van Gel-
derland en Overijssel. Namens de rebellerende vergadering verschenen J.H. Donner 
(1824-1851), predikant te Ommeren en Tiel, en ouderling J. Rave sloot.52 Alvorens 
zij tot de vergadering konden worden toegelaten, dienden Donner en Ravesloot 
in te stemmen met de kerkorde. Zij deden dit, maar beriepen zich tevens op de 
voorrede van het Kerkelijk Handboekje (uitgave 1841), waarin gesteld wordt dat 
‘de Opzieners vrijheid hebben om in middelmatige zaken overeenkomstig hunne 
overtuiging en geweten te handelen, al is het ook, dat zij de Gemeente, of een deel 
der Gemeente, of broeders ergeren, indien zij voor zich slechts geen doel hebben 
om ergernis te geven’. Hiertegen rees in de vergadering bezwaar, daar de eenheid 
van de gemeente en het vermijden van twist en scheuring juist ook in middelma-
tige zaken van hen vergden zich bij de meerderheid neer te leggen. Ze mochten de 
vergadering wel bijwonen, maar niet als wettige leden van de synode. Dit was voor 
Donner en Ravesloot niet acceptabel, en zij verlieten de vergadering.
 Ook op deze vergadering kwam het ambtsgewaad ter sprake, en wel naar aan-
leiding van de lastbrief van Noord-Brabant.53 Het is niet bekend wat die lastbrief 
inhield, maar blijkbaar was er onduidelijkheid over de strekking van het besluit 
van 1846. Na veel discussie stelde de voorzitter, W.A. Kok, voor dat de vergadering 
zich zou conformeren aan het besluit van 1846. Aldus gebeurde. Wel werd eraan 
toegevoegd dat geen leraar geschorst zou kunnen worden alleen om het afleggen 
van het ambtsgewaad (mits dat geen twist of tweedracht met zich mee zou brengen).
 Op dezelfde synode kwam de zaak van ds De Vos nog eenmaal aan de orde. 
Naar aanleiding van correspondentie met de classis en met De Vos zelf besloot de 
synode hem niet langer als predikant van de christelijk afgescheidenen te erken-
nen.54 F.A. Kok schreef de afscheidsbrief. De scheuring tussen de Gelderse en de 
andere afgescheidenen was definitief een feit geworden.
 De Moen reageerde in 1850 op deze vergadering met een brochure, waarin hij 
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tevens afstand nam van het ambtsgewaad, dat hijzelf nooit had gedragen.55 Daar 
hij geen nieuwe argumenten aanvoerde, ga ik aan dit geschrift voorbij. F.A. Kok 
verweerde zich in een tegenbrochure, maar ook hij voerde geen nieuwe argu-
menten aan.56 In datzelfde jaar begonnen de onderhandelingen om de breuk in 
de afgescheiden kerken te herstellen. Dit herstel is in eerste instantie in 1852 en 
definitief in 1854 tot stand gekomen, waarbij door de verdeelde afgescheidenen in 
Gelderland en Overijssel in 1852 ten aanzien van het ambtsgewaad besloten werd 
dat dit voortaan een zaak van de plaatselijke kerkenraad zou zijn. Gezien het grote 
aantal verschilpunten dat in het geding was, is duidelijk dat het ambtsgewaad op 
zichzelf niet een breekpunt was. Ook nu nog bleven er verschillen in afgescheiden 
kring mogelijk, maar op dit punt kreeg de plaatselijke gemeente een grote invloed. 
De leraar werd weliswaar aan een kerkelijke vergadering gebonden, maar niet aan 
een van de meerdere vergaderingen. Blijkbaar bood dit Brummelkamp en de zijnen 
voldoende ruimte. De verhouding tussen de verschillende partijen werd in 1854 
definitief geregeld, waarbij overigens de ambtskleding geen expliciete rol meer 
speelde. Men kon zich vinden in de besluiten van 1852, die inzake de kleding de 
plaatselijke gemeente het laatste woord gaven.57 Tot een theologische oplossing 
was het niet gekomen, wel tot een kerkelijke. Heeft daarbij een rol gespeeld dat de 
wetgever in 1853 het gebruik van ambtskleding buiten de eredienst verboden had? 
In ieder geval was daardoor een deel van de verwijten aan Scholte en Brummelkamp 
niet meer aan de orde. Op deze wet kom ik in het volgende hoofdstuk terug. 

5. Exit mantel en bef

Hoewel de kwestie in afgescheiden kring in 1854 geregeld was, zou vanuit Gelder-
land de kwestie van het ambtsgewaad nog enkele malen aan de orde worden gesteld. 
 Dat gebeurde voor het eerst in 1857, toen door de Geldersen de vraag naar voren 
werd gebracht of het niet dragen van het ambtsgewaad reden voor de ‘leeraren’ 
van een ‘Kerkelijke Vergadering’ (sc. een classis) zou mogen zijn een collega niet te 
bevestigen. Blijkbaar was er aanleiding deze vraag te stellen, maar de synode bleef 
bij hetgeen in 1849 besloten was. De regeling van 1854 wordt niet genoemd.58 
Men diende dus het gewaad te dragen waar aflegging ergernis zou veroorzaken. 
Waar dit niet het geval was, was de predikant vrij om te doen wat hij wilde. Dit 
had uitsluitend betrekking op het gebruik van mantel en bef tijdens de eredienst. 
Immers, in 1853 was het dragen ervan op straat bij wet verboden. 
 In 1866 stelden de Geldersen de zaak nogmaals aan de orde. De classis Varsseveld 
was namelijk in beroep gegaan tegen een beslissing van de provinciale vergadering 
van Gelderland bij de synode geen verzoek in te dienen om een algemeen schrijven 
uit te doen gaan om het ambtsgewaad af te leggen. Hierachter ging de invloed van 
A. Brummelkamp schuil, vader van de Tielse predikant J. Brummelkamp, die dit 
in een vertrouwelijk schrijven aan de kerkenraad van Tiel had gesuggereerd.59 De 
classis nam dit voorstel over en bracht het ter synode. Deze vergadering oordeelde 
echter dat er geen reden was gehoor te geven aan het verzoek van de classis Vars-
seveld.60
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 Tenslotte zou de strijd nog één keer in de pers worden uitgevochten. In een bij-
drage over artikel 25 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis in De Bazuin van 27 
maart 1868 haalde W.H.Gispen (1833-1909) fors uit naar het gebruik van mantel 
en bef.61 Opvallend, naast de bekende argumenten, is zijn argument dat men te-
genwoordig zulk een klederdracht ongepast achtte ‘voor een fatsoenlijk man; en 
dus past zij volstrekt niet voor een predikant, die ook in zijne kleeding minstens 
fatsoenlijk moet zijn, en niets mag doen waardoor zijn ambt aan de algemene be-
spotting en de toenemende verachting van het evangelie wordt blootgesteld’. Het 
verschil tussen de normale kleding en mantel en bef was dus nu zo groot geworden, 
dat daarvoor maar één woord gebruikt kon worden: onfatsoenlijk. Hij noemt 
deze uitmonstering het ‘verlepte aansprekers uniform’, dat bovendien nog slechts 
ten dele door de predikanten werd gedragen. Ook statierok en korte broek waren 
onder de afgescheiden predikanten inmiddels een zeldzaamheid geworden. Mantel 
en bef waren bovendien nog steeds de kleding van de Amsterdamse aansprekers, 
en blijkbaar wilde Gispen niet dat predikanten met hen geassocieerd zouden wor-
den. Het is dus een zuivere standsoverweging geweest zoals die reeds, met dezelfde 
vergelijking, in 1819 onder de lutheranen opgeld deed. Overigens wees Gispen 
in het voorbijgaan eveneens het gebruik van de toga af, en daaruit blijkt dat ook 
theologische motieven voor hem van belang waren.62 
 Voor alle duidelijkheid merkte Gispen op dat hij wel het gezag van de meerdere 
vergaderingen erkende, in die zin wilde hij dus niet terugkomen op wat eerder 
aan de orde was geweest, maar wellicht zouden de gemeenten er goed aan doen 
met het ambtsgewaad te doen wat Hizkia deed met de koperen slang: vernietigen 
(2 Koningen 18:4). Het is een interessante vergelijking, waarvan de strekking niet 
geheel duidelijk is. Ging het er hem alleen om dat mantel en bef moesten worden 
afgeschaft? Of betichtte Gispen de voorstanders van mantel en bef van afgoden-
dienst? In ieder geval voerde Gispen louter traditionele argumenten aan. 
 Zoals te verwachten viel, kwam er een reactie op dit artikel, en wel van ds J.W. 
de Lang (1827-1855), predikant te Broek op Langedijk, in De Bazuin van 19 juni 
1868. Deze had het artikel van Gispen als zeer denigrerend ervaren en protesteer-
de er tegen dat een oud en eerbiedwaardig gewaad zo bejegend werd. Hij wees 
er verder op dat de bezwaren tegen dit ambtsgewaad opkwamen toen de kerk in 
verval geraakte. Met andere woorden: mantel en bef hoorden bij de bloeitijd van 
de kerk. Zoals ik in de inleidende opmerkingen reeds stelde, leefde onder sommi-
ge afgescheidenen het verlangen naar de terugkeer tot de kerk van de Republiek, 
opgevat als staatskerk. De Lang was klaarblijkelijk één van hen. Overigens sprak 
hij voornamelijk over de driekanten steek als herkenbaar element, waaruit op te 
maken valt dat die, althans in afgescheiden kring, nog gedragen werd buiten de 
eredienst. Dit was ook niet bij wet verboden. Men vraagt zich intussen wel af hoe 
streng de wet van 1853 werd nageleefd, in het bijzonder in de kringen van de meer 
behoudende kerken en predikanten. 
 In De Bazuin van 26 juni werd De Lang, die beweerd had dat Van Velzen niet 
afkerig was van een priesterlijk gewaad, door de Almelose predikant W. van der 
Kley (1819-1875) op dit punt gecorrigeerd. B.C. Felix (1827-1907), predikant te 
Den Helder, deed hetzelfde in een fel stuk in De Wekstem van 27 juni63, gevolgd 
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door N.H. Dosker (1820-1887) in De Bazuin van 3 juli. Opmerkelijk is dat Dosker 
begon met de opmerking dat de strijd over het ambtsgewaad binnen weinige jaren 
wel geëindigd zou zijn.
 Een protest van de provinciale vergadering van Utrecht tegen dit smaden en 
spotten van het ambtsgewaad in De Bazuin en De Wekstem werd door de synode 
(1869) na uitvoerige deliberatiën terugverwezen.64 

Deze discussie moet gezien worden als een laatste stuiptrekking in afgescheiden 
kring. Men krijgt de indruk dat het aantal afgescheiden ambtsdragers dat het oude 
ambtsgewaad nog droeg, langzamerhand begon af te nemen. Dit vermoeden vind 
ik bevestigd in het reeds genoemde artikel van Fidelio in Stemmen voor Waarheid 
en Vrede van 1873, die op een zendingsfeest geen enkele mantel, bef of driekanten 
steek meer tegenkwam, ook niet bij de afgescheiden predikanten.65 Het proces van 
integratie was blijkbaar voltooid.66 Het probleem had zich zelf opgelost, zo zouden 
we kunnen concluderen. De afgescheidenen hadden hun voorliefde voor de kerk 
van 1780 verloren. Ze maakten een integraal onderdeel uit van de moderne, plu-
riforme en verzuilende samenleving. Een vrije kerk in een vrije staat. Scholte had 
uiteindelijk zijn zin gekregen. Toch is men niet overgegaan op het gebruik van de 
toga. Er speelde dus meer dan alleen maar een verouderde visie op de verhouding 
tussen kerk en staat. Wat opvalt, ook in de hierboven vermelde persdiscussie, is het 
grote belang dat door de tegenstanders aan de ambtstheologie werd gehecht. Dat 
geldt overigens voor de tegenstanders van ambtskleding in alle kerken, maar ner-
gens hebben deze argumenten het dragen van ambtskleding kunnen tegenhouden. 
Bij de afgescheidenen werd deze weg in omgekeerde richting bewandeld. Zodra 
men zich bewust was dat mantel en bef gezien konden worden als een gewaad 
dat iets duidelijk maakte over het ambt, kwam er protest tegen. Dit protest zou 
uiteindelijk gehonoreerd worden. Mantel en bef verdwenen van het toneel, en 
werden niet vervangen door de toga. 

5. Besluit

Zoals ik in de inleiding op dit hoofdstuk aangaf, speelden bij de afgescheidenen 
thema’s mee die we bij lutheranen en hervormden niet tegenkwamen, in het bij-
zonder de vraag naar de verhouding tussen de kerken onderling en naar het gezag 
van de synode, én de vraag naar de plaats van de kerk in de samenleving. Het valt 
overigens wel te betwijfelen of men zich deze thema’s altijd bewust is geweest. En 
bovendien kan men zich niet aan de indruk onttrekken dat de persoonlijkheid van 
de hoofdrolspelers ook een factor van belang is geweest die een sterk stempel op 
deze ‘crisis der jeugd’ heeft gezet. Dit neemt niet weg dat de aangegeven thema’s 
wel degelijk een rol speelden, en dat de discussie over het ambtsgewaad daardoor 
in afgescheiden kring een geheel eigen karakter heeft verkregen. 
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Noten
 1. Voor de achtergronden van de Afscheiding zie men Bakker e.a. (red.), De Afscheiding 

van 1834. Voor het ambtsgewaad zie men Van der Does, De Afscheiding, 304-309.
 2. Zie het volgende hoofdstuk.
 3. Hüffel, Het protestantsch leeraarambt, ii, 600-601. Zie hierover in het volgende 

hoofdstuk. 
 4. De Reformatie, 1e deel (1837) 191-202. Ik heb deze brief niet kunnen terugvinden in 

de uitgegeven correspondentie van Scholte. Zie Smits, De Afscheiding van 1834, de 
delen iii, v, v. In de Handelingen van de synode van 1849 staat vermeld dat Scholte 
op de Synode van Utrecht (vanaf 28 september 1837) voor het eerst zijn ambtsge-
waad aflegde. Zie Handelingen en verslagen, 423-496, aldaar 467. In dit geval is het 
correct dat Scholte in zijn artikel (eerste helft 1837 gepubliceerd) spreekt over zijn 
‘voornemen’ het ambtsgewaad af te leggen. Daar staat tegenover dat A.M.C. van 
Hall (1808-1838) advocaat en vriend van zovele afgescheidenen, reeds in januari 
1837 in enkele brieven instemmend reageerde op het afleggen van de ambtskleding 
door Scholte. Zie Smits, De Afscheiding, v, 14 januari 1837 (323-324), 27 januari 
1837 (324) en 30 januari 1837 (324-325). Wellicht werd het pas tijdens de synode 
algemeen bekend en zichtbaar dat Scholte zijn ambtskleding niet meer gebruikte. Of 
misschien moeten we dit verschil toeschrijven aan het feilbare menselijke geheugen. 
Dat ligt in ieder geval meer voor de hand dan te denken aan een dateringsfout in de 
brieven van Van Hall. De originele Handelingen worden bewaard in het archief van 
de Christelijk Afgescheiden Gereformeerde Kerk in Nederland, dat onderdeel is van 
het archief van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Het berust in het Utrechts 
Archief. Daar ik slechts eenmaal belangrijke gegevens aantrof die niet tevens in de 
gedrukte versie voorkomen, verwijs ik bijna steeds naar de heruitgave van 1984. 

 5. Zie hierover hoofdstuk v.
 6. ‘Iets over het zoogenaamde ambtsgewaad’, 191.
 7. ‘Iets over het zoogenaamde ambtsgewaad’, 195.
 8. ‘Iets over het zoogenaamde ambtsgewaad’, 196.
 9. Aan H.J. Budding schreef hij in een brief van 26 augustus 1836: ‘Ik begin, vooral na 

de ellendige Paapsche uitlegging van het besluit van 5 july, meer bezwaard te worden 
over onze van de overige lidmaten onderscheidene (zoo als men zegt) ambtskleding’. 
In: Gunning, Budding, 507. Dit betreft het Koninklijk Besluit van 1836, waarin de 
maatregelen tegen de afgescheidenen werden aangescherpt. 

 10. ‘Iets over het zoogenaamde ambtsgewaad’, 199.
 11. ‘Iets over het zoogenaamde ambtsgewaad’, 200.
 12. Fidelio, ‘Iets over predikanten’, 874.
 13. De Cock, Na vijftig jaren, 27. Zie verder over de verschillen tussen de kerkvisie van 

Scholte en De Cock Van ’t Spijker, De Kerk bij Hendrik de Cock; Scholte, ‘Aan de 
geloovigen in Nederland’, i, 227-288, in het bijzonder de bijlagen. Vgl. de ‘Voorre-
de’ bij de notulen van de synode van 1836, Handelingen en verslagen, 1836, 15-22. 
Zie ook Vree, ‘H. de Cock en de Groninger Vrienden’, i, 17-47 en ii, 52 en Van der 
Zwaag, Onverkort of gekortwiekt?, 275-285.

 14. Vree, ‘Van separatie naar integratie’, 161-176.
 15. Dekker, Gereformeerd en evangelisch, 21.
 16. Schotel, Bijdrage, i en ii, passim.
 17. ‘Iets over het zoogenaamde ambtsgewaad’, 199.
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1. De Synode van Dordrecht
(Museum Catharijneconvent)
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2. Spotprent op ds Le Sage ten broek
(Museum Catharijneconvent)
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3. ds Abraham Rutgers (1751-1809) in mantel en bef
(Leids Prenten Kabinet)
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4. De bevestiging van een Waals predikant
(Museum Catharijneconvent)
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5. De aanspreker. Uit: E. Maaskant, Afbeeldingen van de kleeding,
zeden en gewoonten in de Bataafsche Republiek, 

met den aanvang der negentiende eeuw
(Amsterdam 1803)
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6. J. Smies, Het koffiehuis van de aansprekers te Amsterdam
(Rijksmuseum Amsterdam)
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7. ds L. Schouten Hzn. (1828-1905) in toga
(Museum Catharijneconvent)
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8. Legitimatie-bewijs van een toga-bezorger
(Privé-bezit)
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iv de opmars van de toga

1. Inleidende opmerkingen

Algemeen
In het midden van de negentiende eeuw raakte de samenleving in een stroomver-
snelling. Aan het koningschap van Willem i kwam een einde, de rol van de pers 
werd steeds belangrijker, de katholieken eisten een rechtmatige plaats op in de 
samenleving, en de liberalen streefden naar een nieuwe, democratischer grondwet, 
waarin tevens de scheiding van kerk en staat geregeld zou worden. De plaats van 
kerk en godsdienst in het openbare leven begon te veranderen. Dit weerspiegelde 
zich onder meer in het kleedgedrag van de predikanten. Gegevens uit biografieën 
laten zien dat de weerstand tegen mantel en bef begon toe te nemen, en ook in de 
handboeken voor predikanten werd de zaak van het ambtsgewaad aan de orde 
gesteld. Bij de hervormden bleef het voorlopig bij discussies in de marge van de 
handboeken. De lutherse synode ging echter in 1843 over tot de aanbeveling van 
de toga, in 1844 gevolgd door de grote vergadering van de Remonstrantse Broe-
derschap. Welke verbanden liggen er met de ontwikkelingen in kerk en samenle-
ving? Hoe verliep de theoretische bezinning? Daarover gaat het vervolg van deze 
inleiding. Daarna wordt in twee achtereenvolgende paragrafen het verloop van het 
proces bij lutheranen en remonstranten beschreven.

De invloed van de Afscheiding op het gebruik van mantel en bef
Zoals ik aan het slot van hoofdstuk ii reeds aangaf, is de terugtocht van mantel 
en bef vanaf 1820 aanwijsbaar. Deze tendens werd vanaf de jaren dertig nog dui-
delijker. Ik wees reeds op Hooijers kleedgedrag, dat wellicht samenhing met zijn 
ambtsvisie. Maar nu, vanaf de jaren dertig, ging ook de kerkelijke situatie een grote 
rol spelen in het kleedgedrag van de predikanten. 
 C.E. van Koetsveld (1807-1893) bracht het traditionele ambtsgewaad namelijk 
in verband met een bepaalde vorm van orthodoxie. Hijzelf droeg het gewaad in 
Westmaas (1830-1835) dan ook niet, in elk geval niet buiten de eredienst. Zijn 
collega ‘Van der Ploeg’ daarentegen wel. Behalve diens orthodoxie speelden ook 
standsoverwegingen voor ‘Van der Ploeg’ een rol, of liever, voor diens vrouw, 
die volgens Van Koetsveld uit de ‘kleine burgerstand’ afkomstig was.1 Daarmee 
beging deze domineesvrouw een doodzonde. Op religieuze en morele gronden 
werd standsverheffing gezien als een zorgwekkend verschijnsel en een verderfelijk 
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kwaad in deze statische standenmaatschappij.2 De andere predikanten hadden 
wel een 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 libertijnsche dragt der revolutie’.3 Blijkbaar was de steek in deze omgeving 
het symbool van het predikantschap geworden, terwijl men in mantel en bef een 
kenmerk van de theologische ligging zag.4 In dit verband is het opmerkelijk dat 
Scholte juist rond deze tijd de terugkeer van de steek, ter vervanging van de ronde 
hoed, constateerde.5 
 Van standsgewaad naar kenmerk van de theologische ligging, dat lijkt de ont-
wikkeling van de waardering voor mantel en bef te zijn geweest. Deze interpretatie 
vind ik bevestigd door de uitlatingen in Vignon’s Domine van Beek (1868). Daarin 
wordt het verdwijnen van mantel en bef bij vele hervormde predikanten in verband 
gebracht met de spot die in het bijzonder de afgescheiden predikanten ten deel 
viel: ‘Wat heeft men in de eerste helft onzer eeuw, en nà het jaar 30, alzoo eene 
menigte paskwillen op predikanten gezien’. Om die reden legden vele hervormde 
predikanten mantel en bef af, en lieten zij het dragen daarvan over aan afgescheiden 
predikers en de Amsterdamse aansprekers of lijkbidders.6 Die laatste toevoeging 
doet opnieuw vermoeden dat naast de ligging ook de maatschappelijke stand een 
rol speelde. Zoals we al eerder hebben gezien, wilden predikanten niet vergeleken 
worden met aansprekers en lijkbidders. Vignon zelf was overigens tegen elke vorm 
van ambtskleding, ook tegen de toga, ‘eene lelijke soort van kaftan’.7

 In het kader van deze ontwikkeling – van standsgewaad naar kenmerk van the-
ologische ligging – moeten wellicht ook de uitlatingen van J. Heringa (1765-1840) 
worden gelezen. Voor hem was de steek kenmerk van het predikantschap, en hij 
achtte het juist dat een predikant als zodanig steeds herkenbaar was.8 Over mantel 
en bef zweeg hij. Speelden die geen rol meer? Wilde hij geen mantel en bef dragen 
omdat hij zich daarin belachelijk voelde, of omdat zij iets zeiden over de ‘ligging’ 
van de predikant? Gezien de tijd waarin deze uitlatingen van Heringa opgetekend 
werden (1839) ligt dit laatste voor de hand. 
 Tenlotte wijs ik nog op uitlatingen van J.I. Doedes (1817-1897), die eveneens 
binnen het kader van de genoemde ontwikkelingen vallen. Hij vermeldt in zijn 
autobiografie dat hij in Hall (1843-1847) altijd gewone kleding droeg en een 
gewone hoed, zonder witte das, behalve ’s zondags, bij het huisbezoek voor het 
avondmaal en bij hoogst ernstig ziekenbezoek; dan droeg hij de driekanten steek. 
In Rotterdam (1847-1859) droeg hij daarentegen altijd de driekanten steek. Over 
andere kledingstukken spreekt hij niet, wellicht omdat kuitbroek, gespschoenen 
en het manteltje hun oppermachtige positie, zeker in de stad, toen reeds verloren 
hadden, zoals blijkt uit hetgeen de ‘burgemeester van Mastland’ daarover in zijn 
boek De stadspredikant (1845) opmerkte.9 Deze maakte zich er zorgen over dat 
mantel en bef hun langste tijd hadden gehad. Predikanten kleedden zich zijns inziens 
steeds vaker als kooplui. Weliswaar zijn mantel en bef voor hem attributen voor de 
kansel, zwarte rok en punthoed (steek) waren echter ook buiten de eredienst nog 
in gebruik en ze waren onmisbaar. De predikant mocht eens voor een koopman 
worden aangezien of de verleiding niet kunnen weerstaan zich als een saletjonker 
te kleden. Hij laadde daarmee de verachting op zich, en ‘zwakke zielen’ zouden 
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zich aan hem ergeren, want de koopmanskleding was een voor de predikanten-
stand ‘onvoegelijk gewaad’. Het gebruik van zwarte rok en steek zou hem alleen 
maar ten goede komen. Het moest aan hem te zien zijn ‘wie hij is, opdat hij van 
elk, dat bewijs van achting ontvange, dat hij noodig heeft om in zijn werk goed te 
slagen’.10 Aan mogelijke spot moest men zich maar niet ergeren. Het was immers 
net zo gemakkelijk de predikant in ambtsgewaad te bespotten als de vermomde 
stadspredikant in zijn koopmansgewaad.

Samenvattend kan gezegd worden dat het gebruik van mantel en bef rond 1834 
nog steeds iets te maken had met het standsbesef van predikanten (‘Van der Ploeg’), 
maar dat de theologische ligging en de kerkelijke gezindte daarbij ook van belang 
zijn geweest. Gezien het verschil in maatschappelijke afkomst tussen hervormde 
en afgescheiden predikanten moet daartussen geen absolute tegenstelling worden 
gezien. De steek bleef echter ook in hervormde kring in gebruik. Helemaal uitge-
storven waren mantel en bef buiten de eredienst overigens niet. In 1851 bijvoor-
beeld werden de predikanten geacht met mantel en bef de openingszitting van de 
hervormde synode bij te wonen.11

Professionalisering
Behalve de hierboven genoemde invloed van de Afscheiding op het kleedgedrag van 
predikanten moet ook de professionalisering van de predikantenstand genoemd 
worden als factor die invloed heeft gehad op het afnemend gebruik van mantel en 
bef en de toenemende voorkeur voor de toga. Deze professionalisering kan onder 
meer gezien worden als een noodzakelijk antwoord op de veranderende rol van 
de predikant. Diens werk voltrok zich allengs minder en plein plubic en meer en 
petit comité of onder vier ogen. Het verloor daarmee aan statigheid, maar won 
aan vertrouwelijkheid, zo concludeert Bos in zijn onderzoek naar de taak van de 
predikant.12 En bovendien was de plaats van de predikant in de samenleving niet 
meer vanzelfsprekend, zoals onder meer blijkt uit het afbrokkelend verbond tussen 
staat, kerk en academie. Predikanten verloren hun vanzelfsprekende plaats binnen 
de culturele elite; positivistische wijsgeren, natuurwetenschappelijke onderzoekers, 
avant-gardistische kunstenaars en allerlei andere, oude en nieuwe intellectuelen, 
academici en professionals namen afstand van hen. De dominee degradeerde stilaan 
tot de spreekwoordelijke quasi intellectueel, dorpsfilosoof en zondagsschrijver, 
aldus Bos.13 Kortom, predikanten moesten langzamerhand steeds meer rekening 
gaan houden met hun gemeenteleden. Dit vereiste een nieuwe vakkundigheid. 

In hun streven naar professionalisering en statusverhoging stonden de predikanten 
niet alleen. Zij deelden dit met talloze andere intellectuele beroepsgroepen. Daar-
bij speelden beroepsverenigingen een belangrijke rol. Achtereenvolgens werden 
beroepsverengingen opgericht van advocaten (1838), onderwijzers (1842), nota-
rissen (1843), ingenieurs (1847) en artsen (1849).14 Zij waren de hoog opgeleide 
deskundigen die de moderniserende samenleving nodig had. De predikanten vorm-
den hierop geen uitzondering. Onder aanvoering van de Groninger godgeleerden 
deden velen dan ook moeite in te gaan op de vragen van de moderne tijd en de 
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nieuwe situatie waarin zij als predikanten waren terecht gekomen. Een echte be-
roepsvereniging die daarbij zou kunnen helpen, ontbrak. In die lacune wilden de 
predikantenverenigingen voorzien. Tussen 1844 en 1850 ontstonden tien provin-
ciale verenigingen.15 Opvallend is verder dat het aantal gepromoveerden onder de 
predikanten begon toe te nemen. Predikanten leken zichzelf steeds meer te willen 
bewijzen als mannen van wetenschap, waarschijnlijk als gevolg van hun minder 
vanzelfsprekende positie in de samenleving.16

 Een hoogtepunt in dit proces van professionalisering was Muurlings Practi-
sche godgeleerdheid (1851-1857).17 Het beroep van predikant werd voorwerp 
van wetenschappelijke reflectie. Daarmee was dit boek een keerpunt in het genre 
van de handboeken, die tot dan toe meer het karakter hadden van een praktische 
handleiding voor het predikantswerk op basis van de ervaring van een oudere 
collega. Muur lings boek bood de predikanten inzicht, overzicht en houvast bij de 
vele, ook nieu we aspecten van hun werk. Een nieuwe theologische discipline was 
uit de nood der tijden geboren.18 Het boek van Muurling markeert daarmee een 
nieuwe oriën tatie van de predikanten op het eigenlijke kerkelijke werk.
 Het ligt voor de hand te veronderstellen dat deze professionalisering ook invloed 
heeft gehad op het kleedgedrag van predikanten. Toen mantel en bef steeds vaker 
voorwerp worden van spot, en ook de afgescheiden predikers zich er mee tooiden, 
was dit ambtsgewaad niet meer het meest geschikte gewaad voor de predikant. 
In de handboeken voor predikanten horen we in deze tijd dan ook de duidelijke 
wens tot afschaffing van mantel en bef, en, bij sommigen, tot aanschaf van de toga. 
Dat gewaad deed niet aan Amsterdamse aansprekers of afgescheiden predikanten 
denken, maar aan hoogleraren.

Handboeken19

In Hüffells handboek Het protestantsch leeraarambt vinden we een warm plei-
dooi voor het dragen van ambtskleding.20 De toga verleende een eerbiedwaardig 
voorkomen, dat het werk van de predikant ondersteunde. Mantel en steek werden 
gediskwalificeerd. In een tijd zo rijk aan voorschriften, aldus de vertaler, stond het 
de predikant vrij zijn uiterlijk voorkomen te veronachtzamen en werd stilzwijgend 
geduld dat hij door zijn kleding voorwerp werd van bespotting of scherts. Wie de 
vertaling en bewerking van de Groninger godgeleerde I. Busch Keiser (1805-1867) 
vergelijkt met het origineel, ziet hoezeer hij de Duitse tekst aan de Nederlandse 
situatie heeft aangepast. Deze Groninger is één van de eersten die in hervormde 
kring een pleidooi voor afschaffing van mantel en bef voerde en voor invoering 
van de toga pleitte. Dat gebeurde op een moment dat de toga in Nederland nog 
nergens gedragen werd, behalve door de Waalse predikanten. 
 In diezelfde tijd viel in de tweede druk van J.L. Ewald Over de uiterlijke kansel-
welsprekendheid (1839) te lezen dat er eigenlijk geen protestantse ambtskleding 
bestond. Evenals in de eerste druk van 1814 werd ook nu weer betoogd dat mantel 
en bef aan de prediking geen ‘achtbaarheid’ of ‘bevalligheid’ toevoegde, de Franse 
en Engelse toga’s achtte hij ‘een voordeelige uitzondering’.21 
 De Winschoter predikant W. Verwey (1807-1876), lid van het Groninger God-
geleerd Gezelschap, had vragen bij het gebruik van ambtskleding. In zijn vertaling 
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(met aantekeningen) van Claus Harms, Over het wezen en het werk van den evange-
liedienaar (Haarlem 1845) vroeg hij zich af of achter het gebruik van ambtskleding 
geen priesterlijke trots stak. Van Jezus en zijn apostelen lezen we immers nergens dat 
zij distinctieve kleding droegen.22 Dat het hem niet te doen was om de ambtskleding 
als zodanig, blijkt uit een andere passage, waarin hij zich keerde tegen de visie op 
de evangeliedienaar als priester die hij bij Harms waarnam. Het denkbeeld, aldus 
Verwey, dat de priester in de uren of ogenblikken dat hij zijn priesterlijk gewaad 
draagt en met de heilige handelingen der godsdienst bezig is, een ander mens is dan 
normaal, vindt bij ons protestanten geen ingang. Uitvoerig ging hij vervolgens in 
op de argumenten die Harms aanwendde voor het dragen van ambtskleding, om 
tenslotte te concluderen: ‘Ons dunkt, in dien er eene ambtskleeding noodig is, dan 
moet het eene toga wezen, zoo als bij de Waalsche Predikanten, en nu ook weder 
bij de Lutherschen hier te lande’.23 Ver wey, zo concludeer ik, was ten diepste geen 
voorstander van ambtskleding op grond van zijn ambtstheologie. Waarom hij voor 
de toga koos, liet hij in het midden. Het ligt voor de hand hierbij te denken aan 
een lichte voorkeur voor de toga als liturgisch gewaad, niet als ambtsgewaad. 
 Hooijers verzet tegen een ambtsgewaad (1846) kwam reeds eerder aan de orde. 
Muurling nam in zijn Practische godgeleerdheid een tegenovergestelde positie in. 
Hij had juist behoefte aan distinctie. In het eerste deel (1851) was hij ten aanzien 
van mantel en bef nog zeer terughoudend. Hij hechtte er veel waarde aan dat geen 
aanstoot werd gegeven, en meende dat de predikant evenmin als Jezus en de apos-
telen een ambtsgewaad nodig had.24 In het tweede deel, dat blijkens de voorrede 
in maart 1854 verscheen, liet hij merken dat het gebruik van een ambtsgewaad 
tijdens de kerkdienst weliswaar niet nodig was, maar ook niet afgewezen behoef-
de te worden. Wel merkte hij op dat het ‘gewone ambtsgewaad’ (mantel en bef) 
door zijn vorm niet de voorkeur verdiende.25 In de tweede druk (1860) sprak hij 
over de mogelijkheid dat een voorganger gebruik zou maken van een ‘welvoeglijk 
ambtsgewaad’.26 Gezien zijn hierboven genoemde diskwalificatie van mantel en bef 
is het duidelijk dat hij hier de toga op het oog had. Wel somde hij enkele bezwaren 
op en verwees hij in deze context naar een afwijzend artikel van de Amsterdamse 
predikant H.J. Spijker.27 Toch was ook Muurling geen verklaard tegenstander van 
het ambtsgewaad, hij moet eerder te getypeerd worden als een voorzichtig voor-
stander. Daarbij lijkt het esthetisch gevoel voor hem van doorslaggevend belang te 
zijn geweest: de plechtige handeling moet in een plechtig gewaad verricht worden. 

Kijken we naar de handboeken uit het midden van de vorige eeuw, dan valt op 
dat in het bijzonder de Groninger godgeleerden een goed woord voor de toga over 
hadden. Daarmee volgden zij allereerst de maatschappelijke ontwikkeling: nu ken-
merkende beroepskleding meer en meer uit het straatbeeld verdween, ontstond er 
behoefte aan nieuwe distinctieve kenmerken. Maar speelde er ook hun visie op het 
ambt in mee? Deze hoog opgeleide en bij voorkeur gepromoveerde deskundigen 
hadden ook een hoge ambtsopvatting. In de discussie over de verhouding tussen 
predikant en gemeente kozen de Groningers heel beslist voor een sterke positie van 
de predikant.28 Men zou zich zelfs kunnen afvragen, aldus Muurling, of er enig 
ander ambt bestaat dat ‘meer waarde heeft voor de menschheid dan het ambt der 
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Evangeliebediening’.29 Het ambt is door God zelf ingesteld, en bedoeld om ‘voort 
te zetten en te helpen voleinden hetgeen Hij door zijnen Zoon Jezus Christus heeft 
aangevangen en nog werkt tot heil der menschheid’.30 Het ambt is een goddelijk 
ambt. De predikant is echter geen priester, zo polemiseerde hij elders tegen de 
rooms-katholieke ambtstheologie. Hij staat niet boven de gemeente, hij staat ook 
niet onder haar. Hij staat aan het hoofd der gemeente, zo betoogde hij aan de hand 
van enkele bijbelplaatsen. De predikant is de dienaar van Christus ten behoeve van 
de gemeente; hij staat onder haar als in de plaats van Christus; hij is medearbeider 
van God, hij is ‘hoofdorgaan des heiligen geestes en des levens van Christus in de 
Gemeente’.31 In het licht van deze uitspraken doet Muurlings polemiek met Rome 
wat vreemd aan. Heitink concludeert terecht dat het ambt voor Muurling een 
equivalent was voor heilsbemiddeling.32 Dat is een opmerkelijk standpunt: juist 
toen de maatschappelijke positie van de predikant steeds minder vanzelfsprekend 
werd, benadrukte Muurling de hoge waarde van het ambt, zoals dat in de kring 
der Groninger theologen al langere tijd gebruikelijk was. Was deze opwaardering 
noodzakelijk omdat de maatschappelijke én de kerkelijke positie van de predikan-
ten onder druk stond? En kan er een direct verband met de toga gelegd worden? 
Ik ben geneigd deze vraag bevestigend te beantwoorden. Busch Keiser, Verwey en 
Muurling hebben het gebruik ervan, zij het met aarzelingen, aanbevolen, ook al ging 
dat hier en daar gepaard met verzet tegen de rooms-katholieke ambtsopvatting. In 
het licht van de ambtsopvatting van de Groningers moet dat verzet gerelativeerd 
worden. Overigens, van ‘ambtstheologie’ in de moderne zin van het woord kunnen 
we in de negentiende eeuw niet spreken. Wel over een zich evoluerende visie op 
de taak van de predikant en de verhouding van de predikant tot zijn gemeente. In 
Muurlings Practische godgeleerdheid werd dit alles samengevat. Daarom ligt het 
voor de hand een verband aan te wijzen met de voorliefde van sommigen voor 
de toga. Het accent lag niet op het ambtsgewaad als maatschappelijk standsge-
waad, maar op het ambtsgewaad als kerkelijk standsgewaad: de toga markeerde 
de bijzondere positie van de voorganger ten opzichte van zijn gemeente. Voor de 
Groninger godgeleerden was de toga een standsgewaad, dat hun academische 
vorming accentueerde, maar tevens een ambtsgewaad dat hun bijzondere positie 
ten opzichte van de gemeente vorm gaf. 

Samenvattend: met de professionalisering van het predikantsambt lijkt de behoefte 
aan een ander ambtsgewaad toe te nemen. Men was op zoek naar kleding die paste 
bij de maatschappelijke stand van de predikant. Aan die eis konden mantel en bef 
niet voldoen. Daarbij kwam een voortgaande bezinning op de verhouding tussen 
gemeente en predikant, resulterend in een ‘hoge’ ambtsopvatting, in het bijzonder 
bij de Groninger godgeleerden. 

2. De lutheranen

In hervormde kring bleef het voorlopig bij enkele passages in de handboeken. Pas 
in 1850 zou daarin verandering komen. Anders was de situatie bij de lutheranen. In 
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1835 bracht Zimmerman, die zoals we zagen in 1819 reeds voor de toga had gepleit, 
de kwestie opnieuw op de synode ter sprake. Uit de notulen valt niet op te maken 
waarom de zaak in 1835 opnieuw aan de orde werd gesteld. Wel stond, eveneens 
op verzoek van Zimmerman, de verbetering van de eredienst op de agenda, en in 
het rapport werd dit verband ook gelegd. De toga kwam hier dus in een liturgisch 
kader aan de orde, zoals we dat eerder tegenkwamen in progressief-kerkelijke 
kringen in de Bataafse Tijd.
 De rapporterende commissie bracht een jaar later soortgelijke argumenten naar 
voren als in 1820 was gebeurd.33 Opnieuw werd een sterk accent gelegd op het 
status verhogende aspect van de toga, maar het ging nu niet meer alleen om de 
‘bevordering van de achtbaarheid’ van het uiterlijk voorkomen van de leraar. Het 
gebruik van de toga zou ook een positieve uitwerking hebben op de ‘voorwer-
pen zijner bediening’. Uit het rapport valt tevens op te maken dat mantel en bef 
steeds minder gedragen werden, hetgeen de deur naar willekeur en modegrillen 
openzette. Maar ook werd opnieuw gewezen op de onoverkomelijke kosten die 
de aanschaf van een toga voor vele predikanten met zich zou mee brengen, met 
alle eerdergenoemde gevolgen voor de eenheid der kerk en de verhouding tussen 
de predikanten onderling. Opvallend is een niet eerder genoemd bezwaar, dat als 
eerste en zeer uitvoerig aan de orde kwam, namelijk dat men het niet juist achtte als 
enige protestantse kerk de toga in te voeren. Dat zou aanleiding kunnen geven tot 
‘ongunstige oordeelvellingen’ en zou bovendien de ‘eenigheid in den Geest’ nadelig 
beïnvloeden. Op grond van dit alles adviseerde de commissie tot het voorschrijven 
van de zogenaamde ‘gekleede of costuum-rokken’. Het rapport werd ‘in advies’ 
gehouden tot de volgende vergadering. In 1837 werd besloten noch de toga noch 
andere kleding als ambtsgewaad voor te schrijven.34 

In 1842 bogen de lutheranen zich opnieuw over de togakwestie. Aanleiding was 
een rapport van de commissie ‘ter verbetering der gebreken in de eeredienst en het 
kerkgezang’. In dit rapport ging het om zaken als het oprichten van zangkoren ter 
ondersteuning van de gemeentezang, het samenstellen van een liturgisch handboek, 
de inrichting van de kerkgebouwen, en ook een statiger ambtsgewaad voor de 
predikanten.35 De kwestie van het ambtsgewaad werd verwezen naar de Synodale 
Commissie, die de zaak naar aanleiding van een rapport van Zimmer man, J.C. 
Loman en A.J.F. Reudler het jaar daarop behandelde. Uit het verslag van deze 
vergadering blijkt dat dezen, alvorens met een positief advies aan de Synodale 
Commissie te komen, de stemming onder de predikanten hadden gepeild.36 De 
Synodale Commissie deed een jaar later verslag aan de synode.37 Kort daarvoor 
had de synode een brief van enige predikanten ontvangen, waarin deze betuigden 
een aanbeveling van de toga hartelijk toe te juichen.38 
 Uit het verslag van de Synodale Commissie blijkt dat geen van de argumenten 
die in 1820 en in 1837 hadden doen afzien van de invoering van de toga nu steek-
houdend werd bevonden. Daarbij speelde het feit dat de commissie verscheidene 
predikanten had geraadpleegd een belangrijke rol. Bovendien achtte men het van 
ondergeschikt belang als door de invoering van de toga verschillen zouden ont-
staan tussen predikanten en gemeenten. Wel suggereerde men de kerkenraden om 
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medewerking te vragen. Met andere woorden: mochten de kosten voor sommige 
predikanten bezwaarlijk zijn, dan zouden de kerkenraden moeten bijspringen. De 
predikanten zou dan een vernederende collecte worden bespaard. 
 De synode besloot op grond van dit advies over te gaan tot aanbeveling van de 
toga, en de predikanten en kerkenraden daarover te informeren. Ook werd een 
commissie benoemd onder voorzitterschap van Loman (secretaris van de synode), 
die zich moest buigen over de vorm van de toga. De predikanten werd een brief 
toegezonden, waarin de synode hen op de hoogte stelde van het genomen besluit 
de toga aan te bevelen. Men sprak over een ‘uitnodiging’, waarbij overigens wel de 
gewenste eenparigheid werd benadrukt. Het is dus geen vrijblijvende uitnodiging 
geweest. Het is dan ook de vraag of het woord ‘uitnodiging’ in dit verband het 
juiste woord is. Men stelde voor de toga met ingang van 1 januari 1844 te gaan 
dragen.39

Wat opvalt is dat het kader waarbinnen het ambtsgewaad ter sprake kwam, name-
lijk de verbetering van de eredienst, in de aanbevelingsbrief niet wordt genoemd. 
Het was de samenstellers van de brief waarschijnlijk niet mogelijk aan de toga op 
zichzelf liturgische betekenis toe te kennen. De kaders daartoe ontbraken immers. 
Dat neemt niet weg dat het de lutheranen zeer beslist te doen was om verbetering van 
de eredienst. Toch werd, als belangrijke overweging, het ‘min gepaste’ van mantel 
en bef genoemd, en dit bestond blijkens de tekst vooral uit het feit dat mantel en 
bef ook door een andere dan de leraarsstand werden gedragen. De toga is, hoewel 
onderdeel van liturgische bezinning, voor de lutheranen vooral een standsgewaad 
geweest, waarmee afstand kon worden genomen van de aansprekers. Van theolo-
gische reflectie was geen sprake.
 De angst voor rumoer in de gemeente, in 1820 genoemd als een belangrijk 
contra-argument, speelde nu geen rol. Daarbij was allereerst de houding van de 
predikanten zelf van belang geweest. Een aantal van hen had te kennen gegeven dat 
zij in ieder geval de toga wensten. Ik gaf reeds aan dat talloze intellectuele beroeps-
groepen zich in deze jaren steeds duidelijker begonnen te manifesteren, en de pre-
dikanten vormden wat dit betreft geen uitzondering. De toga zou de academische 
status van de predikant beklemtonen, en bovendien zou men op die manier ook 
het oude predikantsgewaad kwijtraken. Dat de predikanten waren geraadpleegd, 
en zich later zelf tot de synode hadden gewend, past geheel bij het beeld van een 
samenleving, waar de ‘basis’ zich steeds duidelijk begon te manifesteren.
 Ook de houding van de gemeente had een rol gespeeld. Toen in 1839 enkele 
Duitse gastpredikanten voorgingen te Amsterdam en daarbij de toga droegen, 
kwam daartegen geen protest.40 Eén van de argumenten die tot nog toe steeds een 
rol speelde als het ging om bezwaren tegen de invoering van de toga, had kennelijk 
iets van zijn gewicht verloren. Zoveel rumoer verwekte het optreden in toga nu 
ook weer niet.
 Het is niet duidelijk waarom het grote bezwaar uit 1836, namelijk dat de her-
vormde kerk nog niet was overgegaan tot de aanbeveling van de toga, nu geen rol 
meer speelde. Was het een gelegenheidsargument geweest, dat moest dienen om de 
angst voor rumoer in de gemeente en onder de predikanten te verhullen? Of was 
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er iets anders aan de hand? In dit verband is het opmerkelijk dat de doops gezinde 
leraar te Warns en Stavoren D.S. Gorter (1811-1876) er in 1850 op wees dat de 
‘zucht naar vereeniging, welke een vorig tijdperk kenmerkte’ nu vervangen is door 
‘een ijver tot scheiding’. Hij bracht dit in verband met de ‘schip breuk’ der tijden.41 
Men zocht weer naar de vastheid van het voorgeslacht, hetgeen de eigen identiteit 
versterkte, zo kunnen we zijn standpunt omschrijven. Een en ander hing wellicht 
samen met de veranderende positie van de kerk in de Nederlandse samenleving. 
In ieder geval is duidelijk dat vanaf de jaren veertig in de hervormde kerk de the-
ologische en kerkelijke verhoudingen zich verhardden. Wellicht heeft dit invloed 
gehad op de lutherse stellingname.42 

Waarschijnlijk gelijk met de brief aan de predikanten werd een gedrukte brief 
aan de kerkenraden verzonden, waarin de synode haar vertrouwen uitsprak ‘dat 
voornoemde Kerkeraden van hunne zijde ter bevordingen van het te kennen ge-
geven verlangen, gaarne ieder in den zijnen, naar vermogen en gelegenheid, het 
hunnen zullen aanwenden’.43 Met andere woorden: mochten financiële bezwaren 
de predikanten ervan weerhouden een toga aan te schaffen, dan moesten de ker-
kenraden bijspringen. 
 In oktober 1843 werd weer een circulaire verzonden, ditmaal door de commissie 
die zich moest buigen over de vorm van de toga.44 Daaruit blijkt dat 27 van de 
38 predikanten desgevraagd hadden meegedeeld zonder meer een toga te gaan 
dragen. Acht van hen wilden aan de uitnodiging gehoor geven mits de kosten niet 
bezwarend zouden zijn, twee hadden de uitnodiging nog in beraad gehouden, en 
één had gemeld om financiële redenen aan de uitnodiging geen gehoor te kunnen 
geven. Ook werd er in de circulaire melding gemaakt van een ontworpen model, dat 
men op zicht kon krijgen. De kosten bedroegen voor iemand met een gemiddelde 
lengte ƒ 30,40 (hetgeen niet onoverkomelijk genoemd kon worden), de prijs van een 
baret van katoen fluweel zou neerkomen op ongeveer ƒ 2,00. In de praktijk kozen 
velen waarschijnlijk voor een eigen ontwerp, want in 1844 maakte de synode zich 
zorgen over verschillen in vorm, die ondanks haar voorzorgsmaatregelen waren 
ontstaan. Men besloot opnieuw een circulaire rond te zenden, waarin de behoefte 
aan uniformiteit benadrukt zou worden. Waarschijnlijk is het er niet van gekomen 
deze op te stellen en te verzenden.45 

3. De Remonstrantse Broederschap 

De Remonstrantse Broederschap ging een jaar later, in 1844, over tot de invoering 
van de toga. De zaak kwam ter sprake naar aanleiding van een vraag van A. des 
Amorie van der Hoeven aan de grote vergadering.46 Hij stelde voor ‘dat de predi-
kanten zich verklaren over eene verandering in de ambtskleeding’. Eerst werd dus 
de stemming onder de predikanten gepeild. Die was positief. Na ‘eenige wisseling 
van gedachten’ werd de vergadering namelijk gevraagd of zij het wenselijk achtte 
dat de predikanten op de preekstoel gebruik zouden maken van de toga. Die vraag 
werd bevestigend beantwoord. Met meerderheid van stemmen werd vervolgens 
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besloten over te gaan tot een aanbeveling van dit kledingstuk.47 De notulen geven 
geen uitsluitsel over de aard van de discussie die gevoerd werd, maar duidelijk is 
wel dat de remonstranten snel tot een besluit zijn gekomen. De zaak was nooit 
eerder ter sprake gebracht, en toen dat wel gebeurde, was één vergadering genoeg. 
Opvallend is een aantekening op het extract uit de Handelingen: ‘de bode des le-
vens dient zich in een ander gewaad te kleden dan het geen in ons vaderland door 
de lijkbezorgers gedragen wordt’.48 Het is mooi geformuleerd en er valt weinig 
tegenin te brengen. 

Er werd een commissie benoemd die dit besluit nader moest uitwerken. Deze 
commissie stelde een circulaire samen, gericht aan de predikanten. Opmerkelijk is 
het prijsverschil met de lutherse toga. Betaalden de lutheranen ƒ 30,40 voor een 
toga, de aanbevolen remonstrantse toga kostte ƒ 40,00. Verschil moet er zijn, ook 
tussen de kerken. Overigens, kon de predikant deze dure toga niet betalen, dan 
was er nog de mogelijkheid om er een van mindere kwaliteit aan te schaffen. Deze 
kostte ƒ 20,00. 
 Volgens Schotel koos de commissie voor het zogenaamde Berlijnse model, dat 
hierin van het lutherse verschilt dat ‘zij een opstaanden kraag, breede omslagen 
aan de mouwen en een schoudermantel van fluweel heeft, die van voren over de 
beide randen, in welke de toga is toegeknoopt, tot op de voeten nederloopt’. De 
baret was de erasmiaanse, in tegenstelling tot de lutherse baret, een fluweelen muts 
of pet.49

 Men legde het eigen model niet op, maar beval het wel van harte aan. Voor deze 
werkwijze was gekozen daar er bij lutherse en Waalse predikanten grote verschei-
denheid heerste. Maar van een voorschrift was geen sprake, net zo min als dat het 
geval was bij de lutheranen, wel van een stevige aanbeveling, want aan het slot van 
de brief wees men erop dat alle Amsterdamse en Rotterdamse predikanten beslo-
ten hadden zich aan de maatregel te conformeren. Men moest dus wel van goede 
huize komen om de meerderheid van de vergadering hierin niet te volgen. En dan 
nog wel deze meerderheid. Amsterdam en Rotterdam gaven in de broederschap 
immers de toon aan. 

4. Besluit

Het is opmerkelijk dat de kleine kerken eerder dan de grote hervormde kerk over 
zijn gegaan tot de aanbeveling van de toga. Hun positie in het koninkrijk was 
wellicht toch minder vanzelfsprekend, en zeker minder opvallend dan die van de 
hervormde kerk. Hadden remonstranten en lutheranen daarom eerder behoefte 
aan een gewaad dat de stand van het predikantencorps zou benadrukken? In ieder 
geval zou het nog tien jaar duren voordat ook de hervormde kerk tot de aanbeveling 
van de toga zou overgaan. 
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v de toga overwint

1.Inleidende opmerkingen

Algemeen
In de inleidende paragraaf van het vorige hoofdstuk gaf ik aan dat de positie van 
de predikant rond 1850 aan het veranderen was. In deze inleidende paragraaf zal 
ik laten zien hoe deze veranderingen tot uitdrukking kwamen in enkele belangrijke 
wijzigingen, namelijk die van de Grondwet en die van de hervormde kerkorde. 
Het hervormde besluit om tot de aanbeveling van de toga over te gaan, moet mede 
tegen deze achtergrond worden gelezen.

De Grondwet van 1848
De staatkundige hervormingen van 1848 hadden voor de kerk grote gevolgen.1 
Sedert 1840 was een proces gaande, waarin de staat zich meer en meer van de 
kerk losmaakte. Dit zou worden vastgelegd in de Grondwet van 1848. Deze bracht 
in feite naar voren wat in 1796 krachtig werd ingezet maar door de reactie van 
karakter was veranderd: geen bevoorrechte kerk, maar ook geen scheiding van 
kerk en staat. Die scheiding zou nu wel tot standkomen, hoewel de uitvoering 
ervan nog enkele decennia zou vergen. Voor de predikanten betekende dit op zijn 
minst dat hun positie in het Koninkrijk der Nederlanden niet meer vanzelfspre-
kend was. De (hervormde) kerk was één van de vele genootschappen geworden. 
Haar dienaren zouden zich in de praktijk moeten bewijzen. Maar er speelde nog 
meer, in het bijzonder de verhouding tussen de kerkgenootschappen, en, voor de 
regering, de angst dat moeilijkheden tussen katholieken en protestanten het land 
in problemen zouden brengen.
 In de Grondwet van 1840 kwam het processie-verbod nog niet voor. Men wil-
de gezien de toenemende spanningen tussen rooms-katholieken en protestanten 
voorzichtig opereren en hield het voorlopig bij de de maatregelen die kort na het 
ontstaan van het koninkrijk waren uitgevaardigd.2 Het is uitgerekend de liberale 
Grondwet van 1848 geweest, die het processie-verbod, in hoofdstuk 6, artikel 167, 
tot woede van Thorbecke, opnieuw uitvaardigde.

Alle openbare godsdienstoefening binnen gebouwen en besloten plaatsen wordt 
toegelaten, behoudens de noodige maatregelen ter verzekering der openbare 
orde en rust.
Onder dezelfde bepaling blijft de openbare godsdienstoefening buiten de ge-
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bouwen en besloten plaatsen geoorloofd, waar zij thans naar de wetten en re-
glementen is toegelaten.3

Aldus deze veel geroemde liberale Grondwet. Met andere woorden: het Koninklijk 
Besluit van 1822 kreeg nu een grondwettelijke basis. In 1853 zou, in de Wet op 
de kerkgenootschappen, ook het ambtsgewaad weer in de wetgeving een plaats 
krijgen.
 Wat was er gebeurd dat het volgens de regering noodzakelijk maakte in de grond-
wet weer een bepaling op te nemen die het aantal processies aan banden legde? Het 
ligt voor de hand hierbij te denken aan de angst voor spanningen tussen rooms-ka-
tholieken en protestanten. Deze latente spanning werd aan het begin van de jaren 
veertig manifest, toen bleek dat koning Willem II (1840-1849) bezig was het nooit 
bekrachtigde concordaat van 1827 alsnog in werking te doen stellen.4 Een golf van 
antipapisme overspoelde Nederland. Dit kon natuurlijk niet buiten de discussie 
over de nieuwe Grondwet gehouden worden. Achteraf concluderen we dat de angst 
voor onrust het gewonnen heeft van de liberale beginselen.
 Zoals reeds opgemerkt werd, bracht ‘1848’ naar voren wat in 1796 krachtig 
was ingezet: de scheiding van kerk en staat. Tot in de woordkeus van artikel 167 
toe vinden we dan ook de reminiscenties aan de Bataafse Republiek en de Franse 
Tijd. Er was volledige godsdienstvrijheid. Slechts ten aanzien van de godsdienst-
oefeningen buiten de kerkgebouwen gold een beperking: deze werden toegelaten 
waar die reeds vanouds plaatsvonden. Welke dat waren, werd vastgelegd in een 
aparte nota.5 ‘In alles’, zo vat Schokking de betekenis van deze Grondwet op 
dit punt samen ‘wat tot het eigen gebied der Kerk behoort zou deze zonder van 
voorafgaande goedkeuring der Regeering afhankelijk te zijn, vrij kunnen besluiten 
en handelen’.6 Voor de hervormde predikanten betekende dit dat aan hun rol als 
staatsdienaar en als dienaar van de nog steeds bevoorrechte kerk nu definitief een 
einde kwam.

De democratisering en de hervormde kerk
De hervormde kerk werd vanaf 1816 in feite bestuurd door een kleine groep predi-
kanten, die de touwtjes stevig in handen had.7 De plaatselijke kerken hadden geen 
invloed op de afvaardiging naar de synode, en ook de invloed van de classes op 
de afvaardiging naar de synode was zeer gering. Het aantal ouderlingen dat naar 
de synode werd afgevaardigd, bedroeg slechts één, op een totaal van negentien 
synode-leden. Bovendien hadden de gemeenteleden weinig bestuurlijke invloed op 
het plaatselijk kerkelijk leven. Van stemrecht bij een beroe pings pro cedure of de 
benoeming van kerkenraadsleden was bijvoorbeeld geen sprake. In de jaren 1846-
1852 leidde dit tot een stevige discussie in de hervormde kerk over het Algemeen 
Reglement. Aanleiding was onder meer de wens van de ring Noordwijk om aan 
de classis meer invloed toe te kennen bij de keuze van de afvaardiging. Ook had 
men bezwaar tegen het feit dat de Koning de president en de vice-president van de 
synode benoemde. Binnen de besturen, synode en Algemene Synodale Commissie8, 
leefde echter grote weerstand tegen deze ‘democratisering’. Een lange discussie 
volgde. Het uiteindelijk resultaat van de herziening van het reglement was mager. 
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De kerk bleef een dominocratie, en het zou nog lang duren voordat de gemeente 
meer invloed kreeg, maar onmiskenbaar was dat de predikanten meer en meer re-
kening moesten gaan houden met hun ‘clientèle’.9 Hun positie binnen de gemeente 
was niet meer zo vanzelfsprekend als voorheen. Het Groninger pleidooi voor een 
hoogkerkelijke ambtsopvatting (zie het vorige hoofdstuk) kreeg hier een antwoord 
uit de gemeente, maar vooralsnog werd naar deze reactie niet geluisterd.

2. Voorspel

Hervormde discussies in 1847
Na 1825, toen het reglement op de kerkvisitatie werd gewijzigd, bleef het in her-
vormde kring, buiten de in het vorige hoofdstuk genoemde handboeken, lange 
tijd stil rondom het ambtsgewaad. Door de aanbeveling van de toga in lutherse 
en remonstrantse kring kwam de vraag naar de toga in hervormde kring opnieuw 
ter sprake.10 Dat blijkt onder meer uit enkele bijdragen in Godsdienstig Weekblad 
en Kerkelijke Courant, dat sedert 1847 verscheen onder redactie van E. Moll 
(1814-1896), predikant te Goes. Op 4 februari 1847 maakte Moll melding van 
een ingezonden brief, waarin een pleidooi werd gevoerd voor de toga. Hij gaf 
daarop geen commentaar. Op 1 juli 1847 publiceerde Moll een fragment uit zijn 
correspondentie met een mij onbekende ‘K’.11 Deze vond het geen probleem dat 
er onder de protestanten verschillende vormen bestonden, mits er eenheid zou 
zijn ‘in en naar de geest’. Wel deelde hij Molls afkeer van de mantel en bef, maar 
dat leidde niet tot een voorkeur voor de toga. Deze werd volgens hem weliswaar 
gekenmerkt door ‘bevalligheid’ en ‘statigheid’, maar de auteur ontkende dat de 
toga ‘indrukmakend’ en ‘eerbiedwekkend’ zou zijn. Het gebruik van de toga zou de 
indruk die de prediking maakt op hart en gemoed van de hoorders niet verhogen, 
hoogstens de indruk van de persoon van de prediker. Om deze mening te staven 
verwees hij naar de vele klachten van Duitse predikanten over het kerkelijk leven. 
De invoering van de toga had daar niet geleid tot een opleving ervan. Zelf droeg de 
schrijver nog steeds mantel en bef, opdat hij geen aanstoot zou geven. Zijn voorkeur 
ging uit naar het verdwijnen van alle bijzondere en onderscheidende kleding van 
de ambtsdragers. Moll was blijkens zijn reactie van 9 september slechts ten dele 
overtuigd en nodigde zijn vriend uit nogmaals op de zaak in te gaan, maar daar-
van is het, althans in het Godsdienstig Weekblad, niet meer gekomen.12 Voor zijn 
vriend woog de ambtstheologie blijkbaar zwaar, althans, dat zou geconcludeerd 
kunnen worden uit het feit dat hij geen onderscheiden kleding voor de predikant 
wenste. Opvallend is verder dat hij geen aanstoot wilde geven. De afgescheiden 
synode had hierin een hervormde medestander. Standsoverwegingen speelden voor 
hem geen rol.
 
1850-1851
In het najaar van 1850 verscheen in de pers een groot aantal artikelen over de toga. 
Aanleiding daartoe was de wens van enkele studenten in de theologie mantel en 
bef te vervangen door de toga. Berichten daarover verschenen onder meer in De 
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Nederlander.13 Ook G.P. Kits van Heijningen (1817-1903), sedert begin 1850 op-
volger van Moll als redacteur van het Godsdienstig Weekblad, maakte er melding 
van. Uit deze persberichten blijkt dat de actie uitging van Groningen en Utrecht. 
De Leidse studenten en die van het Atheneum van Amsterdam sloten zich niet 
aan bij de ‘togacommissie’, omdat zij van mening waren dat een regeling voor het 
ambtskostuum behoorde uit te gaan van de kerkelijke besturen, en niet van studen-
ten.14 In zijn artikel schreef Van Heijningen dat hij de afkeer van het ‘bespottelijke 
kostuum’ dat door de predikanten werd gedragen met de studenten deelde. Hij 
zag in deze speciale kleding bovendien een heimelijke neiging van de predikanten 
naar een exclusief priesterschap. Hij achtte dat een vorm van hoogmoed. Zijn 
voorkeur ging er naar uit dat iedere predikant zou voorgaan in de kleding van een 
‘deftig, fatsoenlijk man’, waarbij hij zich beriep op het feit dat de voorganger een 
‘broeder onder de broeders’ was, geen priester.15 Uitgangspunt in zijn betoog was 
dat onderscheid in kleding tussen predikanten en andere gemeenteleden impliciet 
duidde op een in de ogen van de hoofdredacteur niet-reformatorische ambtsopvat-
ting. Het is een vooronderstelling die alle tegenstanders van de toga uit deze jaren 
deelden. Men besefte terdege dat kleding bij uitstek het middel is waarmee de ene 
mens zich van de andere onderscheidt, en men verbond dit met de ambtstheologie.
 Na deze bijdrage kwam de discussie in het Godsdienstig Weekblad goed op gang. 
Een medestander van de hoofdredacteur, die ondertekende met Vincent, betoogde 
op 27 december 1850 dat de toga met het oog op de ambtstheologie wel gepast 
was in de lutherse kerk, maar niet in de hervormde kerk. Daar was ieder geestelijk 
gewaad qua talis een ‘onding’16, tenzij men natuurlijk de vigerende ambtsopvatting 
terzijde schoof. Dit verschil tussen hervormden en luthersen in ambtstheologie 
werd ook benadrukt door de reeds aangehaalde invloedrijke Amsterdamse predi-
kant H.J. Spijker in het decembernummer (1850) van het Maand schrift voor den 
Beschaafden Stand.17 Deze liberaal, groot pleitbezorger van Thorbecke’s streven 
naar democratisering van kerk en samenleving en van de scheiding van kerk en 
staat, had eerder al betoogd dat het christendom de gelijkheid van allen beoogde, 
‘opdat allen voor de dienst van God bekwaam en aan hem toegewijd zouden zijn’.18 
‘De Christelijke Priester is ieder die in christus gelooft en door hem met God 
vereenigd is’.19 Het gebruik van de toga achtte hij daarmee in strijd. Wel had hij de 
actie van de studenten op zichzelf geprezen, maar hij stoorde zich er aan dat het 
in de discussie ging om de ‘welstandigheid’, niet over geloofszaken.20 Tegen deze 
voorstelling van zaken werd geprotesteerd door F.J. Domela Nieuwenhuis (1808-
1869), hoogleraar aan het luthers seminarie, die in een artikel in het Godsdienstig 
Weekblad beklemtoonde dat evenmin als in de hervormde kerk de predikant in de 
lutherse kerk een ‘priesterlijke betrekking’ tegenover het volk heeft’.21 Hij maakte 
een onderscheid tussen het ambt van priester en dat van predikant. De lutherse 
kerk kende wel ambten, maar niet het priesterambt. Daarin verschilde deze kerk 
zijns inziens niet van de hervormde kerk, zoals bleek uit het gebruik van de hand-
oplegging bij de bevestiging van predikanten. Deze was ook bij hervormde predi-
kanten gebruikelijk. Hij zag dus niet in dat een speciaal ambtsgewaad per definitie 
verwees naar de rooms-katholieke ambtsopvatting. Wel eiste hij voor de predikant 
een aparte plaats in het geheel van de gemeente op. Dat valt althans op te maken 
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uit zijn bijdrage aan de twaalfde vergadering van de Noord-Hollandse Predikan-
ten-Vereeniging op 20 en 21 juni 1854. Zonder dat hij overigens het ambtsgewaad 
expliciet noemde, ging hij nader in op de verhouding predikant-gemeente. Centraal 
stond de vraag of de handoplegging een inwijding of een zegen was. Hij betoogde 
dat het zowel voor hervormden als voor lutheranen om een wijding ging. Wie aldus 
‘op eene Apostolische wijze tot de Evangeliebediening is afgezonderd en geordend, 
behoort tot den stand, dien Christus door de Apostelen heeft ingesteld, en waartoe 
bij opvolging sedert hun tijd door de leeraars is geordend’.22

 Twee andere bijdragen gingen vooral in op de vraag of de toga als redenaarsman-
tel een nuttige functie zou kunnen vervullen. De auteur van het eerstverschenen 
artikel ontkende dat en legde een groot accent op een natuurlijke voordracht. ‘Die 
eene vergoeding voor het gebrekkige van hun voorstel noodig hebben, zoeken die 
in den wijdschen mantel’. Bovendien was hij bang voor het binnensluipen van 
een rooms-katholieke ambtsopvatting in de protestantse kerken. Daartegen werd 
geprotesteerd door M. Cohen Stuart. Het waren juist de togadragende vreemden 
geweest ‘van wie vroeger en later onze gerokte en bemantelde predikers leeren 
moesten, dat men ook op den kansel spreken en niet preken’ moet. Het is niet 
duidelijk op welke predikers Cohen Stuart met deze opmerking doelde.23

In de discussie zoals die tot dan toe was gevoerd, speelden zowel esthetische, 
sociologische als theologische argumenten en motieven een rol. Het ging niet al-
leen om goede smaak en standsbewustzijn, maar ook om de vraag welke rol de 
kleding van de voorganger speelt bij de verkondiging van het evangelie en welke 
de verhouding van de voorganger tot de gemeente is. Op dit punt lijkt er meer 
overeenkomst te zijn met de discussie zoals die in afgescheiden kring is gevoerd dan 
met die bij lutheranen en remonstranten: de ambtstheologie speelde een belangrijke 
rol. Veel hervormden waren het diep in hun hart met Scholte eens. Toch zouden zij 
uiteindelijk een andere weg gaan en kiezen voor een liturgisch gewaad, dat voor 
sommigen wel degelijk ook een ambtsgewaad was dat hun positie als voorganger 
binnen de gemeente markeerde.

Het eerste adres en de reacties daarop
Behalve de kerkelijke pers besteedde ook de Algemene Synodale Commissie in de 
najaarsvergadering van 1850 aandacht aan de toga-kwestie. P. Hofstede de Groot, 
prae-adviseur, stelde de vraag of de synode niet moest komen met een aanbeveling 
van de toga. Als motief verwees hij naar hetgeen zich de laatste jaren bij andere 
protestantse kerkgenootschappen op dit punt had voorgedaan. De commissie be-
sloot de behandeling van de zaak door te schuiven naar de voorjaarsvergadering 
van 1851.24

 Tijdens de voorjaarsvergadering van de asc van 1851 lag een adres ter tafel 
van de studenten in de godgeleerdheid te Utrecht en Groningen.25 Daarin werd 
verzocht het gebruik van de toga te bevorderen. Het was ondertekend door een 
achttal studenten, met als bijlage een lijst met 88 handtekeningen.26 De asc besloot 
eerst zelf een standpunt over de togakwestie in te nemen. Met uitzondering van ds 
N.S. Hoek (1782-1852) besloot de vergadering de zaak bij de synode aanhangig 
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te maken. Nadat dit besluit genomen was27, kwam het adres van de studenten 
opnieuw ter tafel. Gezien de zojuist genomen beslissing besloot de asc dit adres 
aan de synode voor te leggen.

In het adres van de studenten werd het bestaande ambtsgewaad verouderd en 
‘min doelmatig’ genoemd. Dat was volgens de studenten het oordeel van zowel 
een aanzienlijk deel der gemeente als van personen van ‘erkenden goeden smaak’, 
die dit openlijk en in geschrifte hadden uitgesproken. De studenten deelden deze 
visie en voegden daar het oordeel ‘smakeloos’ aan toe. Vóór de toga pleitte dat een 
groot gedeelte van de protestantse kerk, in binnen- en buitenland, dit gewaad als 
preekkostuum had aangenomen. En als ‘waardige, smaakvolle en deftige kleeding’ 
was de toga een bijzonder geschikt kostuum voor de voorganger in een ‘plegtige 
godsdienstoefening’. Bovendien meenden de studenten te weten dat een groot deel 
van de gemeente de invoering van de toga verlangde. Ook vele predikanten stonden 
er voor open, maar geen van hen wilde de eerste zijn. Een advies van de synode 
zou daarom een gunstig effect kunnen hebben.
 In de argumentatie van de studenten lag het accent op esthetische waarden, 
het ging hen om deftigheid, om waardige, smaakvolle kleding. Deze esthetische 
normering werd niet sterk onderbouwd. Het bleef bij een beroep op onbekende 
grootheden als een ‘aanzienlijk deel der gemeente’ en ‘personen’ van erkend goede 
smaak. Het gebruik van het woord ‘deftig’ zegt primair iets over de sociale positie 
die de studenten later zouden willen innemen. Theologische argumenten werden 
niet gegeven, hoewel de studenten konden weten dat er voor het besef van velen 
meer op het spel stond dan de smaak van de voorganger of zijn sociale positie. Dat 
het studenten zijn geweest die de zaak van de toga aan de orde hebben gesteld, is 
op zichzelf niet verwonderlijk. ‘Jeugdigen zijn van oudsher altijd degenen geweest, 
die het eerst nieuwigheden omhelzen’.28 Zij moeten zich nog bewijzen en hebben 
de drang iets eigens toe te voegen aan de traditie. Dat zij zich bovendien zorgen 
maakten over de dalende status van hun toekomstig beroep, ligt voor de hand. Dat 
zij voor hun actie niet de ‘eer’ kregen die hen toekwam, zegt iets over de toenmalige 
kerkbestuurders. Dezen wensten zich niet te laten gezeggen door studenten.

De kwestie kwam op de synode van datzelfde jaar aan de orde. Deze benoemde een 
commissie bestaande uit Hofstede de Groot, de Rotterdamse predikant H.G.J. van 
Doesburgh (1800-1874) en de predikant van Limmen, R.J. Koning (1805-1888), 
om advies uit te brengen over het adres van de studenten.29 Uit de samenstelling 
van de commissie blijkt hoeveel waarde de synode hechtte aan de kwestie. De 
invloed van De Groot is bekend, maar ook Van Doesburgh en Koning waren 
predikanten van aanzien. Vele malen hadden ze zitting in de synode en de ASC. 
In de jaren vijftig behoorden zij tot de meest invloedrijke kerkbestuurders.30 Deze 
commissie bracht drie weken later verslag uit bij monde van Hofstede de Groot. De 
vergadering verklaarde met algemene stemmen zich met het advies te verenigen.31

 Het rapport van de commissie begon met een aantal argumenten dat vóór de 
invoering van het nieuwe ambtsgewaad pleitte. Ik geef ze parafraserend weer.
– De toga is deftiger en gepaster dan het gebruikelijke kostuum.
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– De toga komt meer dan de gebruikelijke kleding overeen met de vroegere kleding 
(sc. de tabbaard) van de predikanten. In feite zijn mantel en bef uit die kleding 
ontstaan. Blijkbaar stelde men het zich zo voor dat de toga langzamerhand korter 
was geworden, en uiteindelijk de vorm van de mantel had gekregen.

– Waar de toga is ingevoerd is men er zeer over te spreken. Dat was natuurlijk een 
verwijzing naar de lutheranen en de remonstranten, zonder deze met name te 
noemen.

– De toga is gemakkelijk over warme of minder warme kleding te dragen en is bo-
vendien niet duurder dan de huidige kleding.

– Als nadeel wordt genoemd dat in combinatie-gemeenten (twee of meer gemeen-
ten met één gezamenlijke predikant) en bij het vervullen van vacature-beurten de 
‘togadragt moeilijkheid kan baren’. Blijkbaar zag men het vervoeren van de toga 
als een bezwaar .

 Ondanks alle argumenten die voor de invoering van de toga pleitten, kon het 
niet ‘in bedenking komen dat de Synode een voorschrift hierover zou geven’.32 De 
commissie achtte het in strijd met de ‘vrijen geest onzer Hervormde Kerk, zulke 
voorschriften te geven of te ontvangen’.33 Evenmin kwam een aanbeveling in aan-
merking, omdat dit veel kwaad zou kunnen aanrichten. Daarom werd de synode 
geadviseerd de keuzevrijheid van de voorgangers niet aan te tasten en het ‘aan de 
tijd over te laten om de betere kleding gewoon te doen worden’.

Twee van de aangevoerde argumenten kwamen we ook tegen in het adres van de 
studenten, namelijk dat van deftigheid en gepastheid, en de verwijzing naar de kle-
ding van de voorgangers in de andere kerkgenootschappen. In de motivatie om geen 
voorschrift of aanbeveling te doen uitgaan heeft men zich grotendeels aangesloten 
bij de motivering van de beslissing van 1817, toen de synode er eveneens voor koos 
de vrijheid van de predikant op dit punt niet aan te tasten. Ook nu weer ontbraken 
argumenten uit de ambtstheologie en dat is opvallend gezien het gewicht van de 
commissie en de openbare discussie die er aan vooraf ging. Duidelijk is echter dat 
de toga de sympathie had van de commissie.
 In de besluitvorming tot nog toe had Hofstede de Groot een belangrijk aandeel. 
In de najaarsvergadering van 1850 was hij het die de togakwestie ter sprake bracht; 
zijn zoon C.P. Hofstede de Groot (1829-1884) behoorde tot de Groningse studenten 
die het adres hadden ondertekend, en in 1851 was hij lid van de commissie die de 
synode adviseerde. Als we ons realiseren hoezeer juist Hofstede de Groot een rol 
speelde in de discussie over de verhouding tussen predikanten en gemeenteleden 
en hoe het juist de Groningers waren die de toga in hun handboeken aanbevalen, 
realiseren we ons tevens dat op de achtergrond van de discussie over de toga ook 
de ambtstheologie een belangrijke rol speelde en dat vanuit de kring der Groningers 
grote invloed is uitgeoefend op de discussie over en de uiteindelijke aanbeveling van 
de toga. In dit verband zijn de notulen van de Groninger Predikanten Vereeniging 
van belang, daar zij laten zien dat ook in deze kring de meningen over de toga 
verdeeld waren. We vinden slechts de af wijzing van mantel en bef, geen voorkeur 
voor de toga.
 Op de elfde vergadering van de Groninger Predikanten Vereniging, 30 september 
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1851, – dus na de sluiting van de synode – boog men zich over de vraag hoe men 
zich tegenover de afgescheidenen diende op te stellen.34 In dat kader maakte M.A. 
Amshoff (1801-1874) enkele opmerkingen over het ambtsgewaad. Weliswaar was 
de achting voor de predikanten, sedert het ambtsgewaad steeds minder gedragen 
werd, afgenomen, maar hij achtte het beter zich in gewone kleding van de wereld 
te onderscheiden door een ‘matig, rechtvaardig en godsdienstig leven’. De leraar 
stichte door zijn ‘gansche wezen’.35 Hier zien we, wat al eerder geconstateerd werd, 
dat het gebruik van mantel en bef door de afgescheidenen, van invloed is geweest 
op het kleedgedrag van hervormde predikanten. Zij lieten het gebruik van mantel 
en bef meer en meer achterwege. Dat hervormde predikanten daarmee iets aan 
achting verloren bij hun gemeente, moest door hun levenswijze worden gecom-
penseerd. Voor Amshoff leidde dit nog niet tot de wens naar een toga.
 Op de veertiende vergadering, van 28 september 1852, werd het ambtsgewaad ter 
sprake gebracht door J.P. Bruinwold Riedel (1816-1897), die sprak over de vraag 
in hoeverre de evangelie-dienaar het geven van aanstoot moest vermijden. Het 
afleggen van mantel, bef en steek leidde tot ergernis die vermeden moest worden. 
‘Al houdt men ook niet veel van den driepunt, men zette hem daar op, waar het 
gaarne gezien wordt.’ In de discussie wees C.H. van Herwerden C.Hzn (1802-1881) 
erop dat Jezus geen ambtsgewaad droeg en kritisch sprak over de Farizeeën met 
hun lange gewaden.36

 Voor de laatste maal kwam het ambtsgewaad ter sprake op de vergadering van 
27 september 1853, dus kort nadat de Wet op de kerkgenootschappen die het 
gebruik van mantel en bef in het openbaar verbood (zie hieronder) door de Sta-
ten-Generaal was aanvaard. De zaak werd door A.T. Reitsma (1806-1880) aan 
de orde gesteld tijdens een discussie over de rooms-katholieken. Wat hem betreft 
moest men de gelegenheid te baat nemen om mantel en bef voor goed af te schaffen. 
Het wezenlijke van de predikant zit niet in de hoed, maar eronder. Op de vraag 
van J.H. Huber of de synode het ambtsgewaad niet moest afschaffen, antwoordde 
Reitsma dat er niets af te schaffen viel omdat er nooit iets was voorgeschreven. J. 
Sinnighe Damsté (1807-1883) merkte nog op dat er wel iets voor het behoud van 
iets vormelijks in de kleding viel te zeggen en wees een voorstel af om over het 
ambtsgewaad te stemmen. W. Muurling stelde voor de zaak aan de prudentie der 
broeders over te laten. Aldus werd besloten.37

Een paar zaken zijn met zekerheid vast te stellen. Het zijn Groninger theologen ge-
weest die zich uitdrukkelijk op de aard van het ambt hebben bezonnen en daarover 
bepaald niet gering dachten. Ik heb dit in het vorige hoofdstuk in verband gebracht 
met het dalend aanzien van het ambt van predikant in kerk en samenleving. Het 
zijn ook Groninger theologen geweest die in de handboeken voor predikanten als 
eersten een voorzichtig pleidooi voor de toga hebben gevoerd. Het ligt voor de 
hand dat het streven naar statusverhoging van het ambt gepaard is gegaan met 
bezinning op de kleding van de predikant. Maar het is ook duidelijk dat van in de 
kring van de Groningers van een eenparig verlangen naar de toga geen sprake was.

Het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie
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De Grondwet van 1848 leidde in 1853 tot het herstel van de bisschoppelijke hi-
erarchie in Nederland, tot grote verontrusting van de protestanten. In de bekende 
April-beweging kwam het anti-papisme opnieuw tot een grote uitbarsting.38 Het 
kabinet Thorbecke (1849-1853) viel, het kabinet Van Hall (1853-1856) poogde 
de verhoudingen in Nederland te stabiliseren. Daartoe moest onder meer de Wet 
op de kerkgenootschappen van 10 september 1853 dienen. In die wet keerde een 
oude bepaling over het ambtsgewaad terug. Als artikel 7 werd in het Ontwerp 
van wet vastgesteld:

De bedienaren der openbare godsdienst dragen het gewaad, voor kerkelijke 
plegtigheden of bij de uitoefening van de openbare godsdienst in hun kerkge-
nootschap voorgeschreven, niet dan binnen gebouwen en besloten plaatsen of 
dààr, waar de openbare godsdienst oefening naar het 2e lid van artikel 167 der 
Grondwet is toegelaten.39

Uit de memorie van toelichting blijkt dat de regering slechts het ‘eigenlijk kerkelijk 
gewaad’ op het oog had, en geenszins hetgeen de bedienaren der openbare gods-
dienst buiten de kerken in het dagelijks leven gewoon waren te dragen.40 Deze 
toelichting verhult meer dan dat zij verheldert. Dat bleek wel uit het Voorloopig 
verslag der commissie van rapporteurs.41 Er was behoefte aan meer duidelijkheid. 
Wat werd verstaan onder het ‘eigenlijk kerkelijk gewaad’? Hoorden daar ook de 
kloostergewaden bij? En als dat niet het geval was, zou het dan niet wenselijk 
zijn deze alsnog in dit artikel op te nemen? Een andere vraag was of het hiermee 
aan geestelijken niet onmogelijk werd gemaakt hun ambtsgewaad te dragen bij 
begrafenissen en bij bezoek aan een ziekenhuis. Heel zakelijk klonk het verwijt dat 
protestanten geen kerkelijk gewaad kenden, en dat rooms-katholieke geestelijken 
hun kerkelijk gewaad alleen mochten dragen bij de openbare godsdienstoefening 
en andere godsdienstige plechtigheden. Waar die mochten plaatsvinden, werd in 
artikel 167 van de Grondwet bepaald. Met andere woorden: het artikel was vol-
strekt overbodig. Weer anderen meenden dat de wet zou moeten vastleggen waar 
openbare godsdienstoefeningen geoorloofd waren. Een laatste opmerking betrof de 
wens van sommigen het woord ‘voorgeschreven’ te vervangen door ‘gebruikelijk’ 
of ‘bestemd’.
 In de memorie van beantwoording werd door minister van justitie D. Donker 
Curtius (1792-1863) op deze vragen geen antwoord gegeven.42 Slechts merkte hij 
op dat vertoon altijd tegenvertoon uitlokte. Daarom moest de staat zoveel moge-
lijk doen om spanning te vermijden. De ervaring had immers geleerd dat er een 
omgekeerd evenredig verband bestond tussen de mate van verdraagzaamheid en 
de mate van openbaar godsdienstig vertoon. Was deze man eenmaal de verdediger 
van H.P. Scholte?43

 In de nota van wijzigingen was het woord ‘voorgeschreven’ in artikel 7, nu artikel 
6, vervangen door ‘gebruikelijk’.44 Als het de regering inderdaad om het beperken 
van de processies te doen is geweest, moet in de verandering van ‘voorgeschreven’ 
naar ‘gebruikelijk’ een soortgelijke concessie gezien worden zoals die gedaan werd 
in de Bataafse Tijd. De gelijkheid van alle kerkgenootschappen vereiste nu eenmaal 
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gelijke behandeling, en dat was iets wat de regering voor alles wilde handhaven. 
Uit de aantekeningen en de correspondentie van Van Hall blijkt dat de regering 
inderdaad welbewust, en tegen het advies van de Utrechtse kerkhistoricus H.J. 
Royaards (1794-1854) in, gekozen had voor een algemene wet.45 Maar dan zou 
ook uit de formulering van de verschillende artikelen moeten blijken dat men niet 
alleen de rooms-katholieken op het oog had. Vandaar de verandering van ‘voor-
geschreven’ naar ‘gebruikelijk’.
 Toch was niet iedereen in de Tweede Kamer tevreden met dit antwoord. Mr. W. 
baron Van Lijnden (1806-1866) kwam terug op de vraag naar de kloostergewaden. 
Vielen deze ook onder de bepaling? Immers, de regering had geantwoord dat men 
elk godsdienstig vertoon op straat wilde voorkomen. Dankbaar had deze protestant 
geconstateerd dat de verschijning van kloosterlingen in hun gewaad in de provincie 
waar hij woonde (Gelderland) opzien baarde. Bovendien waren de kloosters in ons 
land eigenlijk illegale instituten, zo beriep hij zich op bepalingen uit de Franse Tijd, 
en was het dragen van kloostergewaden op straat bij decreet van 3 januari 1812 
verboden. Was de regering voornemens deze bepaling te handhaven? Het is een 
opmerkelijke vraag, omdat Willem ii in 1840 een aantal beperkende bepalingen 
ten aanzien van de kloosters had herroepen en er in feite een politiek van laisser 
faire was ontstaan, waarvan de rooms-katholieken dankbaar gebruik maakten. 
Dat gold ook het gebruik van de kleding, hoewel de situatie boven en beneden de 
Moerdijk verschillend was. De Rotterdamse Dominicanessen waren rond 1850, 
voorzover bekend, de eerste kloosterlingen boven de Moerdijk die het waagden in 
hun habijt over straat te gaan. Deze ‘paapse stoutigheid’ wekte geen ander verzet 
dan een zeker wenk brauwfronsen van de Rotterdamse burgemeester.46 Beneden 
de Moerdijk was de situatie anders: daar droegen kloosteringen al veel langer 
hun habijt in het openbaar.47 Van Lijnden wilde kennelijk terug naar de tijd voor 
Willem ii. Ook stelde hij de vraag naar die plaatsen waar een godsdienstoefening 
gehouden mocht worden.
 Donker Curtius, die zich door deze vragen overrompeld voelde, antwoordde 
dat het in wezen ging om het voorkomen van processies daar waar ze niet waren 
toegestaan en meende dan ook dat het gewaad der kloosterlingen niet in de wet van 
1853 bedoeld werd. Dat hij daarmee in feite stelde dat mantel en bef ook niet in 
het geding waren, heeft hij zich waarschijnlijk niet gerealiseerd. Op de vraag naar 
de geldigheid van het decreet uit 1812, antwoordde hij dat dit een zaak voor de 
ministerraad was. Op de vraag naar een opgave van plaatsen waar godsdienstige 
plechtigheden mochten worden gehouden, antwoordde hij dat hij ‘buiten staat’ 
was deze vraag te beantwoorden.48 Ook anderen zouden hierover vragen stellen, 
maar een antwoord kregen zij niet.
  De rooms-katholieke afgevaardigde Mr. J.H.H. de Poorter stak vervolgens de 
draak met Van Lijnden door hem te vragen of ook het quakerskostuum in de wet 
moest worden opgenomen, of het doodgraverskostuum, of de laatste Parijse mode. 
Hij achtte het kleingeestig dergelijke bepalingen in de wet op te nemen. ‘Laat iedere 
Nederlander daarin vrij’.49

 De Drentse afgevaardigde mr. L. graaf van Heiden Reinestein (1809-1882) merk  te 
op dat het artikel aanleiding zou geven tot discussie over de vraag wat dan wel 
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het kostuum was dat bij de openbare godsdienstoefening in gebruik was. In feite 
waren de enigen die onder deze bepaling zouden lijden de plattelandspre di kan ten 
aan wier kerk geen consistoriekamer verbonden was. Deze predikanten zouden 
voortaan genoodzaakt worden hun kerkelijk gewaad in een tas mee te dragen. Was 
ieder geestelijk gewaad in dit artikel begrepen, dus ook het kloos tergewaad, dan 
had hij er meer begrip voor kunnen op brengen.50  
 Ondanks deze vragen werd het artikel door de Tweede Kamer aangenomen.51

 Tijdens de beraadslagingen in de Eerste Kamer merkte Van Rhemen van Rhe-
mens huizen op dat er in art. 6 een onbillijkheid ten opzicht van de protestantse 
leraren zat, daar er voor katholieke geestelijken uitzonderingen waren.52 Ook hier 
werd de wet aangenomen.

De criticus die er op gewezen had dat artikel 167 van de Grondwet meer dan 
voldoende middelen bood om het aantal processies te beperken, had misschien 
wel een scherp oog, maar vergat dat bepalingen in de grondwet slechts strafbaar 
konden worden gesteld indien daartoe een organieke wet was aangenomen. Een 
terecht gesignaleerd probleem was wel, dat predikanten door deze maatregel ge-
troffen werden in hun dagelijkse kleding. Priesters en kloosterlingen konden blijven 
dragen wat ze op straat altijd al droegen, de predikanten niet.53 Maar een loslo-
pende predikant met mantel en bef maakt nog geen godsdienstoefening. Daar zat 
iets halfslachtigs en oneigenlijks in. En wat een processie nu precies was, en wat 
het verschil was tussen een processie en een bedevaart, was niet helder, en is nog 
lange tijd voorwerp van discussie gebleven. Het is een slecht doordacht wetsartikel 
geweest, juist omdat het als onderdeel van een algemene wet was geformuleerd 
maar in feite bedoeld was om het aantal processies aan banden te kunnen leggen.54

Onduidelijkheid over de Wet op de kerkgenootschappen
Over de gevolgen van de Wet op de kerkgenootschappen, en met name over de 
strekking van artikel 6 (voorheen 7) heerste in de hervormde kerk hier en daar 
onzekerheid. Ik geef het artikel nog een keer weer.

De bedienaren der openbare godsdienst dragen het gewaad, voor kerkelijke 
plegtigheiden of bij de uitoefening van de openbare godsdienst, in hun kerk-
genootschap gebruikelijk, niet dan binnen gebouwen en besloten plaatsen, of 
dààr, waar de openbare godsdienst oefening naar het 2de lid van artikel 167 
der Grondwet, is toegelaten.55

Wat werd bedoeld met ‘gebruikelijk’? Gold deze bepaling ook mantel en bef? Viel 
de steek er ook onder? De onzekerheid die deze vragen opriepen, blijkt onder meer 
uit een discussie die in de Kerkelijke Courant werd gevoerd.
 Van Heijningen reageerde op 2 september 1853 – vijf dagen voordat de discussie 
over de wet in de Eerste Kamer zou beginnen – op een anonieme, niet geplaatste 
brief. Daarin beklaagde de schrijver zich erover dat de rooms-katholieke geeste-
lijken hun dagelijkse kleding mochten blijven dragen, maar dat de predikanten, 
wier liturgische kleding ook hun dagelijkse kleding was, wel door de wet wer-
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den getroffen. Ook vroeg de briefschrijver zich af of de steek tot het predi kants-
kostuum moest worden gerekend. Van Heijningen gaf toe dat predikanten wel en 
rooms-katholieke geestelijken niet getroffen werden in hun dagelijks kleedpatroon 
omdat ambtsgewaad en liturgisch gewaad voor hen samenvielen. Ook rekende 
hij de driekanten steek tot het predikants-kostuum. Maar dit alles was voor hem 
geen probleem. ‘Wat is er toch, dat de predikant zich onderscheiden moet door 
zijne kleeding?’ Hij zag er een hang in naar een ongeoorloofd onderscheid tussen 
geestelijken en leken.56

 In de Kerkelijke Courant van 23 september werd hierop gereageerd door een 
zekere ‘vB’. Deze bestreed dat de steek tot het ambtsgewaad zou behoren, zoals 
Van Heijningen had geschreven. De hoed werd immers altijd afgelegd tijdens de 
dienst. De gewoonte alleen had mantel en bef tot het predikkostuum gemaakt. 
Hij pleitte er echter voor dat de hoed buiten de eredienst als distinctief kenmerk 
gedragen bleef worden. Rooms-katholieken zouden het ongetwijfeld toeschrijven 
aan angst als dit achterwege werd gelaten en daarmee werd, aldus de onbekende 
auteur, hun heerszucht alle ruimte gelaten. Men drage de steek vooral bij huisbezoek 
en door deweekse godsdienstoefeningen. Van Heijningen repliceerde in hetzelfde 
nummer. Voor hem behoorde de steek wel degelijk tot het predikkostuum. En uit 
eerbied voor de geest der wet diende hij buiten de eredienst niet meer gedragen te 
worden. Overigens was hij van mening dat de katholieken de laatste jaren wel ge-
merkt zouden hebben dat van protestantse angst geen sprake was. Juist de priesters 
kenden zijns inziens angst voor de protestanten. Zij waren bang voor gelijkstelling, 
daarom onderscheidden zij zich in hun kleding. Zij vreesden verlies van invloed 
als ze hun distinctieve kleding niet meer zouden kunnen dragen. Onthullend is zijn 
opmerking dat hij zich regelmatig geschaamd had voor de steek. Dat was ‘toen wij 
van alle zijden dominees zagen verrijzen, menschen met driekante hoeden op, die 
gisteren nog op den driestal zaten of den ploeg hanteerden’.57 Hij zou willen dat 
de predikant altijd een fatsoenlijk, beschaafd man was. Van een noodzaak de hoed 
bij het huisbezoek te dragen, wilde hij niet weten. Voor Van Heijningen was alle 
uiterlijk vertoon in strijd met de geest van het evangelie. Dat neemt niet weg dat 
een zeker standsbesef hem niet vreemd was. Want wie anders zou Van Heijningen 
met de dominees bedoelen die gisteren nog de ploeg hanteerden of op de driestal 
zaten dan zijn afgescheiden collega’s? Voor sommigen van hen waren mantel en 
bef een uitkomst. Kleding was duur, en een uniform dat zowel door de week als 
op zondag kon worden gedragen bood uitkomst. Bovendien: voor hen betekende 
het gebruik van ‘mantel en bef’ ongetwijfeld vaak een standsverheffing. Met deze 
af gescheiden collegae wilde hij niet geïdentificeerd worden. Wie zich realiseert hoe 
diep dit soort gevoelens gaat, en hoe oppervlakkig de vroomheid vaak is, vraagt 
zich af wat bij Van Heijningen het zwaarste heeft gewogen. Overigens, de zorg 
om de maatschappelijke herkomst van de predikanten dateert niet van na de Af-
scheiding. Het speelde reeds aan het begin van de eeuw een rol, in het kader van 
de professionalisering van de beroepsgroep.58 Smalende opmerkingen over de lage 
komaf van predikanten zijn er altijd geweest, ook vóór de Afscheiding.
 De onbekende Vincent reageerde opnieuw met een artikel, ‘De kleederdragt van 
den Hervormden Evangeliedienaar’ in de Kerkelijke Courant van 7 oktober 1853.59 
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Met een beroep op de reeds genoemde bepaling omtrent de kerkvisitatie meende 
hij dat mantel en bef wel degelijk een ambtsgewaad vormden, en dat dientenge-
volge het gebruik daarvan op straat in strijd was met de wet van 1853. Hij achtte 
het wenselijk dat de synode zou uitspreken dat er geen bijzondere kleding voor 
predikanten was, daar zij geen geestelijke stand vormden, en dat de predikant zich 
bij de ambtelijke bediening zou kleden als een deftig man. Hierna sloot de redactie 
de discussie.

Uit de persberichten blijkt dus, dat er over de strekking van artikel 6 van de Wet 
op de kerkgenootschappen nogal wat onduidelijkheid heerste. Vandaar dat de 
Minister van Justitie enkele malen om uitleg werd gevraagd.
 De classis Zutphen stelde de vraag of de driekanten steek ook onder de wet 
viel. Uitdrukkelijk antwoordde de Minister dat mantel en bef onder de bepaling 
vielen, maar de driekanten hoed niet. Ook de Commissarissen van de Koning in 
Friesland en Gelderland kregen dit te horen in antwoord op hun vraag naar de 
steek.60 De steek mocht dus gedragen blijven worden, zowel tijdens de kerkdienst 
als op straat. Dit bracht de predikant van Bergumerheide, U.K. Thoden van Velzen 
(?-1892) in problemen.61 Hij had zich in eerste instantie gevoegd naar artikel 6 van 
de Wet op de kerkgenootschappen. Hij legde niet alleen mantel en bef af buiten 
het kerkgebouw, maar ook tijdens de eredienst, omdat, zoals hij schreef, aan zijn 
kerkgebouw geen consistoriekamer was verbonden. Bovendien hing hij zijn steek 
definitief aan de kapstok. In het bijzonder dit laatste werd hem door zijn gemeente 
niet in dank afgenomen, en in een verzoekschrift aan Z.M. de Koning van 28 mei 
1854 beklaagde hij zich over deze houding en vroeg hij om handhaving van artikel 
6. Uit zijn brief valt op te maken dat niet alle predikanten in zijn omgeving zijn 
voorbeeld volgden. Dat maakte zijn positie tegenover de gemeente nog zwakker. In 
een brief van 14 juni vroeg de Minister van Eredienst opheldering aan het classikaal 
bestuur. Dit vroeg op zijn beurt opheldering aan Van Velzen. Deze antwoordde in 
een uitvoerige brief van 27 juli. Nadat hij eerst uiteen had gezet dat het gebruik van 
onderscheiden kleding meer ‘uit de wereld’ dan naar het evangelie was, trachtte hij 
vervolgens aan te tonen dat de steek integraal onderdeel uitmaakte van het ‘ambts-
gewaad’ der predikanten. Daaraan verbond hij de waarschuwende conclusie dat als 
voor dit onderdeel van het predikantenkostuum een uitzondering werd gemaakt, 
het gehele wetsartikel wel eens krachteloos zou kunnen worden. Deze ene exceptie 
zou bij andere kerkgenootschappen (sc. de Rooms-Katholieke Kerk) wel eens tot 
andere excepties kunnen leiden. Het classikaal bestuur durfde zelf geen standpunt 
in te nemen en zond het antwoord van Van Velzen integraal aan de Minister, met de 
mededeling dat deze er maar zijn conclusie aan moest verbinden. Op de agenda van 
10 oktober, toen deze brief behandeld werd door het Departement van Eredienst, 
staat vermeld: aanhouden. Voor zover ik kon nagaan is de zaak nooit afgehandeld. 
Heeft men op het Ministerie eerst eens willen afwachten wat het effect zou zijn van 
de aanbeveling van de toga die de synode inmiddels had doen uitgaan? Als Van 
Velzen consequent is gebleven, heeft hij de toga nooit gedragen. Overigens beves-
tigt deze discussie hetgeen ik boven al opmerkte: artikel 6 is een slecht doordacht 
artikel geweest. Het ware beter en oprechter geweest de Grondwet te laten zeggen 
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wat deze zegt: namelijk dat processies slechts in beperkte mate toelaatbaar zijn, 
en het daarbij te laten. Nu werd een schijn van gelijke behandeling gecreëerd die 
onrecht deed aan de intentie van de wetgever en die geen rekening hield met het 
feit dat er een verschil was tussen een liturgisch gewaad en een ambtsgewaad.

3. De aanbeveling van de toga in 1854

In 1854 kwam de vraag naar het ambtsgewaad van de predikanten opnieuw ter 
synodetafel. De synode had hierover adressen uit Dordrecht en Zwolle ontvan-
gen.62 Deze werden reeds voor hun feitelijke behandeling ondersteund, toen mr 
J.F.C. Moltzer (1784-1876), ouderling te Leiden, een voorstel indiende om een 
bepaling betreffende het ambtsgewaad te maken. Besloten werd zijn verzoek aan 
te houden totdat genoemde adressen zouden worden behandeld.63 Dat gebeurde 
op de vergadering van 12 juli.64

 Het adres uit Dordrecht was afkomstig van de Dordtse predikanten en gedateerd 
27 april 1854.65 Het werd ondersteund door het bestuur van de classis Dordrecht 
en door het provinciaal kerkbestuur van Zuid-Holland, waarvan H.G.J. van Does-
burgh president was en Moltzer deel van uitmaakte! De Wet op de kerkgenoot-
schappen was voor de predikanten van Dordrecht reden om opnieuw aandacht te 
vragen voor de togakwestie. Nu het dragen van bef en mantel hierdoor enigszins 
werd bemoeilijkt, vreesden de Dordtse predikanten dat sommige voorgangers 
voortaan zonder ambtsgewaad zouden voorgaan. Dat was reeds gebeurd in ‘eene 
der aanzienlijkste gemeenten van ons Vaderland’.66 De Dordtse predikanten gingen 
uit van de noodzakelijkheid van een ambtsgewaad, hetgeen met twee argumen-
ten werd toegelicht. Het is een ‘onderscheidend’ teken, er is verschil tussen een 
letterkundig redenaar en een predikant en dat verschil moet duidelijk zichtbaar 
zijn.67 Bovendien is de toga een afweermiddel tegen de mode, die vanwege de 
te verwachten ‘onvoegzame kleederdragt’ en de onrust in de gemeenten van de 
kansels moet worden geweerd. Op grond hiervan werd de synode ter overweging 
gegeven te komen tot een algemene aanbeveling van de toga als het meest gepaste 
ambtsgewaad. Ik merk op dat de Wet op de kerkgenootschappen alle ruimte liet 
om mantel en bef tijdens de kerkdienst te dragen. Deze mogelijkheid werd door de 
predikanten blijkbaar niet overwogen. De woordkeus in het adres maakt duidelijk 
waarom niet: mantel en bef zijn weinig passend om als ‘onderscheidende teekenen 
van den voorganger der gemeente’ te fungeren. Ook gebruikte men in dit verband 
het woord ‘onbeduidend’. Tegenover deze typeringen van mantel en bef werd de 
toga (verwijzend naar het rapport van Hofstede de Groot c.s. uit 1851) als deftig, 
aanbevelenswaardig en passend gekarakteriseerd.
 Het tweede verzoekschrift dat op 12 juli ter tafel lag, was afkomstig van predikan-
ten en ouderlingen in de classis Zwolle. Ook hierin werd gewezen op de deftigheid 
van het gewaad. Tevens sprak men de angst uit dat het huidige ambtsgewaad lang-
zamerhand zou verdwijnen, waardoor de eenvormigheid verloren zou gaan en er 
zelfs voorgangers op de kansel zouden kunnen komen te staan in kleding waaraan 
alle deftigheid moet worden ontzegd. Het eindigt met de opmerking dat de synode 
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weliswaar niet bevoegd was de toga voor te schrijven, maar dat de ervaring heeft 
geleerd hoeveel een aanbeveling vermag.68

 
De synode besloot met een krappe meerderheid (9-7) het gebruik van de toga aan 
te bevelen.69 Opvallend is dat de hoogleraren Bouman (Utrecht, 1789-1864) en 
Muurling tegen stemden. De laatste had zojuist in zijn Practische godgeleerdheid 
een voorzichtig pleidooi voor de toga gevoerd. Achtte hij de tijd voor invoering nog 
niet rijp? Of wilde hij geen aanstoot geven? Gezien zijn voorzichtige uitlatingen, 
zowel in zijn Practische godgeleerdheid als op de vergadering van de Groninger 
Predikanten Vereniging, ben ik geneigd deze laatste vraag bevestigend te beant-
woorden. Met de uitvoering van dit besluit werden prof. Niermeyer (Leiden), mr 
J.M. de Kempenaer (ouderling te Arnhem en lid van de Tweede Kamer) en ds P.A.C. 
Hugenholtz (Dokkum) belast.

Enkele weken later kwamen nog enkele adressen betreffende de toga ter tafel.70 Ze 
dateren van 11 juli en 9 augustus en waren afkomstig van H.M.C. van Oosterzee71, 
van de ring Schoonhoven72, en van ds G.E.W. de Wijs, predikant te Schoonhoven, 
die in een brief van 15 augustus afstand nam van het adres van zijn ringbroeders.73 
Van Oosterzee bepleitte de invoering van de toga, de ring Schoonhoven daaren-
tegen had bezwaar tegen het besluit van 12 juli en vroeg intrekking of anders 
opschorting daarvan. De vergadering besloot deze adressen ter hand te stellen van 
de benoemde commissie.
 Van Oosterzee, die als hoofdredacteur van de Kerkelijke Weekblad op 24 juni 
al een pleidooi voor de toga had gevoerd74, wees in dit adres op de vereiste plech-
tigheid – de voorganger moet deftig gekleed gaan, zo mogelijk gedistingeerd – en 
op hetgeen zich in andere kerkgenootschappen had afgespeeld. Beide argumenten 
kwamen we al eerder tegen. Nieuw (in de hervormde discussie althans) is dat Van 
Oosterzee de financiële kant van de kwestie aan de orde stelde. Hierin lag zijns 
inziens een belangrijke verklaring voor de terughoudendheid van veel predikan-
ten in deze zaak. Een eventuele aanbeveling zou daarom niet alleen naar de pre-
dikanten gezonden moeten worden, maar ook naar kerkenraden en de ‘kerkelijk 
admi nistratieve collegiën’, opdat deze, indien nodig, mee zouden betalen aan de 
toga.
 De ring Schoonhoven maakte bezwaar tegen het besluit van 12 juli. In dit adres 
werden de oudtestamentische voorschriften omtrent de priesterkleding in verband 
gebracht met de zinnelijke en kinderlijke toestand van het volk Israël. Maar die 
kleding was met het christendom, als godsdienst van de geest, volstrekt in strijd. 
Dat gold ook voor het bestaan van een afzonderlijke priesterlijke stand. Zo’n 
priesterlijke stand werd in dit adres als een verbastering van het oorspronkelijke 
christendom aangemerkt. Ook verwezen de opstellers naar Jezus, die zich van zijn 
tijdgenoten alleen onderscheidde in geestelijk opzicht, niet in zijn kleren. Daarin 
lag voor de predikant het enige waarin hij zich diende te onderscheiden: in ‘hooge-
re evangelische kennis’, in meer ‘christelijke levenswandel’. De opstellers van dit 
adres herkenden dus de kleding als een belangrijk middel van distantie en maakten 
bezwaar tegen de ambtsopvatting die zij hierin ontwaarden.
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 Een bezwaarschrift van ds H.J. van Hoorn (Amersfoort) tegen het besluit van 
12 juli werd voor kennisgeving aangenomen.75 In dit adres valt op dat hij de to-
gakwestie zag als een aspect van de richtingenstrijd. Hoewel hij geen partijnaam 
noemt, ligt het voor de hand hierbij te denken aan de Groningers als belangrijkste 
voorstanders van een aanbeveling van de toga.

Opvallend in de adressen waarin voor de toga werd gepleit, acht ik het gewicht 
van de personen die zich er achter hadden gesteld. Ds Van Doesburgh, president 
van het provinciaal kerkbestuur van Zuid-Holland, was vanaf 1851 vele malen lid 
van de synode en maakte deel uit van de toenmalige adviescommissie. Het adres 
van de predikanten en ouderlingen van de classis Zwolle kende als eerste onderte-
kenaar J.S. Wor. Deze predikant maakte in 1852 deel uit van de synode, waar hij 
vice-president was, en derhalve was hij ook lid van de ASC in 1852/1853. Ook 
Van Oosterzee had, als redacteur van het Kerkelijk Weekblad, veel invloed. Dit 
kan van geen van de predikanten in de ring Schoonhoven worden gezegd, evenmin 
als van Van Hoorn.

Nadat de commissie ter aanbeveling van de toga had gerapporteerd en het rapport 
enkele dagen ter visie had gelegen, werd het behandeld.76 De voorgestelde aanbeve-
lingsbrief werd integraal overgenomen met 10 stemmen voor en 4 stemmen tegen. 
Muurling adviseerde opnieuw negatief.77 Ik loop de aanbeveling puntsgewijs langs 
en geef hier en daar kort commentaar.78 Op zaken die meer commentaar vergen 
kom ik later terug.

De aanbeveling
Het is opvallend dat de term ambtsgewaad in de stukken regelmatig voorkomt. 
Wat een ambtsgewaad is, wie het mag dragen, aan welke eisen het moet voldoen, 
daarover heeft de synode zich nooit uitgelaten. Het lijkt erop dat wat historisch 
gegroeid is, het dragen van bef en mantel door de predikanten, een zekere status 
heeft gekregen, namelijk die van ambtsgewaad, zonder dat dit geleid heeft tot 
theologische reflectie. Ook de synode heeft meegedaan aan dit ongereflecteerde 
gebruik. Het was tot 1853 gebruikelijk dat de leden van de synode bij de eerste 
zitting in ambtsgewaad (mantel en bef) verschenen. Maar op 22 juli 1853 – dus 
tijdens de behandeling van de Wet op de kerkgenootschappen in de Tweede Ka-
mer – besloot men dat dit voortaan niet meer op de agenda zou worden vermeld. 
Of het gebruik daarmee werd afgeschaft, wordt uit de formulering niet duidelijk. 
Het was in ieder geval niet meer voorgeschreven.79 De wet van 1853 heeft hier 
gewerkt als een katalysator. Men werd zich opnieuw bewust van de vragen die hier 
in het geding waren.
 De synode begon haar aanbeveling op de volgende wijze:

In het jaar 1851 werd de aandacht van de Algemeene Synode der Nederlandsche 
Hervormde Kerk niet slechts door eenige adressanten, maar ook door de Alge-
meene Synodale Commissie gevestigd op het ambtsgewaad der predikanten, en 
het verzoek tot haar gebragt, om haren invloed aan te wenden tot de invoering der 
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Toga. Hoewel de Hooge Kerkvergadering het toenmaals nog niet geraden vond 
eene bepaalde aanbeveling te dezer zake van haar te doen uitgaan, vereenigde zij 
zich echter met de beschouwing der commissie, te dezer zake door haar benoemd 
ten fine van consideratien en advies, waarbij de Toga als een deftig, gepast en 
gemakkelijk ambtsgewaad aanbevelingswaardig gerekend werd.
Bij de te dezen jare gehouden vergadering der Synode werd andermaal dit ver-
zoek tot haar gebragt, en wel van onderscheidene en hoogstachtens waar dige 
zijden. Na eene aandachtige overweging heeft zij geoordeeld thans eene schrede 
verder te kunnen gaan, en tot de aanbeveling der Toga met haar toebehooren, 
te weten met Bef en Barret, te kunnen besluiten. Aan welk besluit zij door deze 
hare aanschrijving gevolg tracht te geven.

Dat in het algemeen de vorm geene onverschillige zaak is, en dikwijls met het 
innerlijk wezen der dingen in de naauwste betrekking staat, lijdt geen twijfel. 
Evenmin dat dit inzonderheid geldt van de openbare godsdienst. Niets mag daar-
bij strijden met het karakter van waardigheid, dat een harer eerste ver eischten 
is; integendeel behoort alles daarbij mede te werken om de harten tot ernst en 
eerbied te stemmen. Niet ten onregte is daarom gezegd: ‘de plegtige handeling 
behoort ook verrigt te worden in een plegtig gewaad’.

Als eerste argument verwees de synode dus naar de relatie tussen vorm en inhoud. In 
dit verband citeerde men aan het slot rechtstreeks uit Muurlings Practische godge-
leerdheid.80 Met dit eerste argument uit de aanbevelingsbrief werd op verschillende 
punten stelling genomen. Allereerst kunnen we constateren dat de voorstanders 
natuur en geest niet als tegenstellingen zagen, maar juist de eenheid van beide (en 
dus van vorm en inhoud) beklemtoonden. De uiterlijke vorm diende overeen te 
stemmen met datgene waar het in de eredienst om ging. Speelde daarin, heel zwak, 
een liturgisch element mee? Er was behoefte aan ernst en eerbied, en blijkbaar achtte 
de synode mantel en bef niet het geëigende middel om dat te bewerkstelligen. Dat 
komt dan ook aan de orde in het volgende punt van de aanbeveling.

De thans nog gebruikelijke ambtskleeding onzer Evangeliedienaren laat reeds op 
zich zelf veel te wenschen over, wanneer het aan dit vereischte wordt getoetst. 
Bovendien is het bekend, hoe deze kleeding reeds hier en daar, ten deele althans, 
in onbruik is geraakt of begint te raken. Voorts laat het zich berekenen dat de 
ten vorigen jare uitgevaardigde staatswet op de kerkgenootschappen zulks niet 
weinig zal bespoedigen, aangezien bij deze wet het dragen van kleedingstukken, 
waarin het ambtsgewaad der predikanten gerekend wordt te bestaan (mantel 
en bef), buiten de kerkgebouwen is verboden. Reeds heeft deze wet aanleiding 
gegeven, dat sommige predikanten in de vaderlandsche kerk deze kleedingstuk-
ken zelfs bij de openbare godsdienst hebben afgelegd, en het laat zich voorzien, 
dat dit voorbeeld meer en meer navolging vinden zal. Zoo zal de ambtskleeding 
van den predikant, aan geenerlei regel of gebruik meer gebonden, bloot van zijne 
eigene keuze, of liever van de rustelooze afwisseling van den heerschenden smaak 
afhangen, zal dus de mode van lieverlede ook op den kansel gaan heerschen, 
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waaronder het ernstig en plegtig karakter der openbare godsdienst ligtelijk zal 
lijden. De Synode wenscht dit te voorkomen, of liever – daar het reeds niet meer 
aan voorbeelden ontbreekt van het gebruik eener min voegzame kleeding op 
den predikstoel – te stuiten, en heeft de overtuiging dat niets beter daartoe zou 
kunnen leiden, dan wanneer de Toga als het ambtsgewaad der predikanten werd 
aangenomen. Terwijl toch langs dezen weg de aangeduide rustelooze afwisseling 
van kleeding wordt voorgekomen, treedt tevens voor het min deftige en gepaste 
een inderdaad deftig en gepast gewaad in de plaats. De Synode acht het onnoodig 
de onderscheidene opzigten, waardoor de Toga zich aanbeveelt, te vermelden. 
Alleenlijk wil zij herinneren, dat ditzelfde gewaad reeds van overoude tijden bij 
meer dan ééne afdeeling der Protestantsche Kerk in gebruik is geweest, en men 
zich daarbij derhalve aan eene bestaande en eerwaardige gewoonte aansluit. Wat 
meer is, met het aannemen der Toga keeren wij in den grond der zaak slechts tot 
hetgeen voormaals in ons eigen kerkgenootschap in zwang was terug, nademaal 
deze kleeding weinig verschilt van die onzer voormalige predikanten, waarvan 
nog de naam mantel, aan de bekende nog in gebruik zijnde strook laken gegeven, 
ten bewijze verstrekt.

In deze passage valt de weerstand tegen de mode op. De vraag is, waar die op berust. 
Dat komen we op het spoor via Schotel, die dit argument sterk beklemtoonde. Bij 
hem ligt wellust in het verlengde van de mode.81 Daarom wil hij alle verwijzing naar 
de lichamelijkheid en mannelijkheid van de prediker voorkomen. Schotels afweer 
tegen deze ‘wellustige’ invloeden op de kansel heeft hem tot één van de bekendste 
pleitbezorgers van de toga gemaakt. En mocht het zo zijn dat de lichamelijkheid 
van de prediker geen erotiserend effect heeft, maar eerder het tegendeel, ook dan 
biedt de toga uitkomst. De toga, aldus Schotel, bedekt ‘menige wanstaltigheid, die 
den indruk der beste leerredenen zoo vaak ver flaauwt’.82 Het heeft er alle schijn 
van dat Schotel in zijn afwijzing van de mode niet alleen stond. Voor de bredere 
context van deze houding verwijs ik naar de door De Leeuw gesignaleerde ‘verpuri-
tanisering’ in het kleedgedrag zoals die zich rond 1850 begon te manifesteren.83

 Een ander element van de mode is, dat zij als het ware uitnodigt tot een wedloop: 
wie is het meest modieus gekleed? En gezien de prijs van kleding, kon dit weer 
leiden tot een financiële wedloop tussen predikanten. Een dergelijke wedloop levert 
altijd commentaar op uit de gemeente.
 Een derde element van weerstand tegen de mode betreft de weerstand tegen een 
veranderende maatschappij. In dit verband is het opvallend dat hier verwezen wordt 
naar de eerbiedwaardige ouderdom van de toga. Rustig temidden van de woedende 
golven! Bovendien worden met deze verwijzing diegenen op hun plaats gezet, die 
meenden dat onderscheiden kleding voor predikanten strijdig is met de traditie van 
de hervormde kerk.
Ik merk op dat voor sommigen mantel en bef reeds lang een kostuum vormden 
dat alleen op de kansel gedragen werd en dat had, zoals al eerder gezegd, algemeen 
toegepast kunnen worden. Daarmee zou men elke botsing met de wetgever hebben 
vermeden. Dat dit niet gebeurd is geeft aan, dat er een sterke lobby voor de toga was 
(of een groeiende afkeer van mantel en bef), zoals trouwens openlijk werd toegege-
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ven. Er zijn dus meer factoren in het spel geweest dan de weerstand tegen de mode.

De Synode koestert geene vrees, dat door dezen maatregel de onpro tes tant sche 
voorstelling, alsof de stand onzer Evangeliedienaren een zooge noem de geeste-
lijke stand ware, in de Hervormde Kerk zal worden aangekweekt, naardien de 
kerkgenootschappen, waarbij de Toga van voor lang in gebruik is, het tegendeel 
bewijzen. En evenmin kan zij eene andere bedenking, die meermalen is ingebragt, 
laten gelden, dat namelijk het gebruik der Toga zou zijn af te keuren, omdat 
onze Heer en Zijne Apostelen zich bij hunne prediking van geen onderscheiden 
gewaad hebben bediend. Immers de omstandigheden, waaronder de tegenwoor-
dige Evangeliedienaar werkzaam is, verschillen grootelijks van die, waaronder de 
Heer en Zijne Apostelen optraden. En zeker lag het geenszins in hunnen geest, 
het nageslacht in dit opzigt aan hun voorbeeld te binden, gelijk dan ook de 
christelijke gemeente, ten aanzien van de inrigting en het geheel het uitwendige 
der openbare godsdienst, steeds hare zelfstandigheid heeft gehandhaafd.

De verwijzing in dit derde punt naar de andere kerkgenootschappen was bedoeld om 
bij voorbaat mee te delen dat er geen sprake was van de vorming van een geestelijke 
stand. Daarmee werd tegemoet gekomen aan de argumenten van vele tegenstanders, 
o.a. die uit de ring Schoonhoven. Toch is kleding bij uitstek het middel waarmee de 
ene mens zich van de andere onderscheid. Waarom was daaraan behoefte?
 De Leeuw wijst erop dat er vanaf 1840 sprake is van een nieuwe nadruk op de 
expressie van standsverschil in kleding, in die zin dat de kleding der vermogenden 
rijker werd.84 Het is verleidelijk om te veronderstellen dat dit mechanisme ook hier 
werkzaam is geweest. Daar zou men tegen kunnen inbrengen dat ook voordien 
predikanten zich anders kleedden dan de andere gemeenteleden. Maar die kleding 
werd niet meer als deftig ervaren, alleen maar als ouderwets. Voor de beoogde 
distantie waren andere middelen gewenst. Daarom werd de toga van synodewege 
zeer streng aanbevolen (zie hieronder). Men mag in feite spreken van een officiële 
sanctionering van speciale kleding voor de predikant, juist toen als gevolg van de 
democratisering in samenleving en kerk de positie van de predikant werd onder-
mijnd. Boven wees ik er reeds op dat in Muurlings Practische godgeleerdheid een 
hoge ambtsopvatting valt waar te nemen. Ondanks de begrenzing van het gezag 
van de predikant ten opzichte van de gemeente luidt de onvermijdelijke vraag: is 
er verband tussen de minder vanzelfsprekende positie van de predikanten in de sa-
menleving en de democratiserende tendenties in de kerk enerzijds, en de nadruk op 
het ambt bij Muurling en de aanbeveling van de toga door de synode anderzijds? 
In dit verband wijs ik nogmaals op het bekende bezwaar van tegenstanders van de 
toga: het gebruik ervan duidt op een rooms-katholieke ambtsopvatting. Dit verwijt 
wordt zo vaak gehoord, dat daarvoor blijkbaar een goede reden bestond. Dit alles 
brengt me tot de boven reeds verwoorde conclusie dat in de aanbeveling van de toga 
de ambtsverheffing een zwaarder accent had dan zowel de synode als latere auteurs 
wel wilden toegeven.
 De verwijzing naar de andere kerkgenootschappen is veelzeggend. Vergeleken met 
hun lutherse en remonstrantse collegae liepen de hervormde predikanten er in de ogen 
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van velen ouderwets, smakeloos en beneden hun stand bij. Een correctie kon dan 
ook niet uitblijven, en in die zin is de toga vrucht van de concurrerende verhouding 
tussen verschillende kerkgenootschappen.

Natuurlijk kan het niet in de bedoeling der Synode liggen, dat het Toga-gebruik 
in de Vaderlandsche Kerk worde ingevoerd met onberaden ijver. Veeleer ver-
wacht zij van de wijsheid en voorzigtigheid der voorgangers en bestuurders van 
de openbare godsdienst, dat zij in deze zaak den geest en de gesteldheid hunner 
gemeenten niet uit het oog zullen verliezen. Zij verwacht echter te gelijkertijd, 
dat de overtuiging van het wenschelijke eener eenparigheid van handelen in deze 
zaak allen zal bezielen, wier medewerking de Hooge vergadering inroept, en 
hen dringen om, zooveel in hun vermogen is, tot bereiking van het voorgestelde 
doel bij te dragen, en, waar zich hinderpalen mogten voordoen, naar doelmatige 
middelen uit te zien om dezen te overwinnen.
Is het denkbeeld niet bij de Synode opgekomen, om een bevel tot het gebruik der 
Toga uit te vaardigen, zij vertrouwt nogtans tevens, dat men haare broederlijke 
aanbeveling bereidvaardig zal aanmerken als een rigtsnoer, waarnaar elk, wiens 
roeping het is, tot bevordering van de belangen der Kerk mede te werken, zich 
ook behoort te gedragen, zelfs dàn wanneer hij tot het aanbevolen gebruik voor 
zich zelf geene genoegzame reden mogt zien.

De voorgangers en ‘bestuurders van de openbare godsdienst’ worden tot voorzichtig-
heid en wijsheid gemaand, maar tegelijkertijd spreekt de vergadering de wens uit dat 
er sprake zal zijn van eenparigheid. Ook dit argument is in de discussie herhaaldelijk 
genoemd en heeft voor de synode blijkbaar zwaar gewogen. Toch heeft de synode 
geen bevel willen uitvaardigen. Zij wijst erop dat de aanbeveling gezien moet worden 
als een ‘rigtsnoer’. Met het omschrijven van de betekenis van dit richtsnoer werd 
echter grote druk op de voorgangers en kerkbestuurders uitgeoefend. We kunnen 
nauwelijks meer spreken over een aanbeveling, en de opmerking van de synode dat 
zij er niet aan heeft gedacht een bevel uit te vaardigen is niet overtuigend. Men heeft 
aan de invoering van de toga zeer groot belang gehecht, hetgeen ook blijkt uit het 
feit dat er expliciet een beroep op de kerkvoogdijen werd gedaan om de aanschaf van 
de toga mogelijk te maken. De formulering die het voorschrift op een aanbeveling 
doet lijken duidt op een compromis. Dit was, gezien de stemverhouding (11-9, later 
11-5) ook wel nodig, maar het is een compromis voor de vorm. In wezen gaat het 
om een voorschrift.

Met opzet rigt zij deze hare aanbeveling niet slechts aan de Evangeliedie na ren, als 
voornamelijk daarbij betrokken, maar ook aan de kerkeraden in het algemeen, 
verzekerd, dat hunne gemeenschappelijke zamenwerking hier onmisbaar is. In 
gemeenten, waar ook de medewerking van H.H. kerkvoogden tot de bevordering 
dezer zaak kan bijdragen, vertrouwt de Synode dat deze van uwentwege daartoe 
ook zal worden ingeroepen. Zoo mogen allen de handen inéénslaan, om hetgeen 
tot stichting der gemeente, tot verhooging van den indruk en den invloed der 
openbare godsdienst, strekken kan, te ondersteunen. Zoo moge het Rijk van 
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Christus onder ons bloeijen en het Godsrijk meer en meer komen!

Het is duidelijk dat de synode geluisterd heeft naar het adres van Van Oosterzee. Men 
besefte blijkbaar met hem dat de aanschaf van een toga voor sommige predikanten 
een te grote financiële last zou kunnen betekenen. Het is ook aannemelijk dat men 
met een schuin oog gekeken heeft naar de werkwijze die door de lutherse synode was 
gevolgd: ook die had de kerkenraden doelbewust aangeschreven. Daarbij speelde 
natuurlijk nog iets anders mee: door de aanbeveling aan kerkenraden en kerkvoog-
dijen te zenden, zou het effect ervan wel eens groter kunnen zijn dan wanneer men 
alleen de predikanten zou aanschrijven.
 Opvallend zijn de laatste woorden van de aanbeveling, waarin het gebruik van de 
toga wordt aanbevolen met het oog op de indruk die de ‘openbare godsdienst’ zou 
kunnen of moeten maken. Omdat in het eerste deel van die zin al sprake is van de 
stichting der gemeente, is het mogelijk (niet noodzakelijk) hierbij te denken aan de 
indruk op buitenstaanders. De vraag is wie de synode hier op het oog heeft gehad. 
Het ligt voor de hand dat hier de veranderde positie van de Rooms-Katholieke Kerk 
een rol heeft gespeeld. Het is niet meer vanzelfsprekend dat men gelooft, en het is al 
evenmin niet meer vanzelfsprekend dat men hervormd is. De Grondwet van 1848 is 
wat dit betreft een typerend moment in een ontwikkeling die al enige tijd aan de 
gang was. De toga, aldus de aanbeveling, kan echter de overtuigende kracht van 
het christelijk geloof versterken en vervult, vroom gezegd, een rol bij de communi-
catie van het evangelie. Het is verder heel goed mogelijk dat de synode zich zorgen 
maakte om de afnemende belangstelling voor kerk en godsdienst. Het is in ieder 
geval de periode waarin het ongeloof voor het eerst in Nederland openlijk beleden 
werd.85

4. Reacties

Natuurlijk is er op het synodebesluit gereageerd. Maar hoe? In deze paragraaf geef 
ik het materiaal weer dat ik op mijn speurtocht heb aangetroffen. Representatief 
kan het niet genoemd worden, daarvoor zou veel meer regionaal en plaatselijk 
onderzoek moeten worden gedaan, maar het schetst wel een beeld: de aanbeveling 
van de toga heeft geen noemenswaardige weerstand ondervonden.

Schotel
In 1854-1856 publiceerde Schotel zijn bekende en reeds meermalen genoemde 
boek, Bijdrage tot de geschiedenis der kerkelijke en wereldlijke kleeding. Waar-
schijnlijk is hij tot het schrijven daarvan aangezet door F.P.J. Sibmacher Zijnen, 
één van de studenten die de hervormde synode hadden gevraagd de toga aan te 
bevelen. Zijnen schreef hem namelijk op 9 januari 1851 een brief, waarin hij hem 
inlichtingen vroeg over de toga. De ‘toga-commissie’ van de studenten had de op-
dracht te onderzoeken hoe zij zouden kunnen bijdragen aan de invoering van dit 
gewaad. Toen hij bij de Amsterdamse hoogleraar J. van Lennep om inlichtingen 
vroeg, verwees deze hem naar Schotel. Zijnen besefte echter dat zijn krachten te 
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gering waren, en vroeg of Schotel zelf niet een bijdrage over de toga zou willen 
schrijven.86 Dit was niet aan dovemansoren gezegd, hoewel het nog enige jaren 
zou duren voordat Schotel de eerste resultaten van zijn onderzoek kon publiceren. 
Waarschijnlijk is hij in het najaar van 1853 met zijn onderzoek begonnen.87 Hij 
was een snelle werker, en eind 1854 verscheen het eerste deel van het boek, dat 
handelde over het haar, de pruik en de steek.
 Met dit boek kreeg de synodale aanbeveling een wetenschappelijk fundament. 
Schotels bedoeling was namelijk niet alleen, en zelfs niet in de eerste plaats, een 
historische schets te geven, hij wilde een bijdrage leveren aan de actuele discussie. 
‘Mogt zij medewerken tot bevordering van het doel, dat zich de Synode bij haar 
open brief van 28 Aug. j.l. voorstelde .... de afschaffing van mantel en bef, de alge-
meene aanneming der toga!’ zo schreef hij in het Woord vooraf, gedateerd oktober 
1854, dat was opgedragen aan F.J. Domela Nieuwenhuis. Tegenstanders werden in 
datzelfde Woord vooraf direct in de hoek gezet: ‘Altijd zullen er zijn die ziende blind, 
hoorende doof blijven’. Schotel stond positief tegenover het besluit van de synode, 
en met zijn boek poogde hij het gebruik van de toga een wetenschappelijke onder-
bouwing te gegeven door aan te tonen dat allerlei kledingstukken die predikanten 
in de loop der eeuwen gedragen hadden geen religieuze betekenis hadden. Ook 
predikanten volgden vaak de mode. Dat moest nu maar eens afgelopen zijn door 
het gebruik van de toga. Schotel had dus een duidelijk doel met zijn boek, en zijn 
beoordeling van het historisch materiaal is dan ook niet waardevrij: voortdurend 
geeft hij af op modezucht, praalhansen, wellust en wat niet al. Tegen dat alles kon 
de toga de kerk beschermen. Aan een theologische reflectie op het gebruik van de 
toga heeft hij zich echter niet gewaagd, en dat is geen wonder. De liturgie had nog 
niet die plaats die zij in onze tijd heeft gekregen, en met de ambtstheologie zat niet 
alleen Schotel, maar ook de synode zelf in de maag. Hij maakte zich daarvan te 
gemakkelijk af.
  Men beweert dat Schotel één der eersten was die de toga is gaan dragen.88 
Of dat zo is, valt moeilijk meer na te gaan, maar duidelijk is wel dat hij het vast 
van plan is geweest. In een brief van 22 maart 1854 aan A.L.G. Toussaint schreef 
hij hierover dat hij zulks van plan was zodra zijn werk af was.89 Hij betreurde het 
namelijk dat de Haagse predikanten mantel en bef hadden afgelegd zonder daar-
voor iets anders in de plaats te stellen. Hij vreesde ‘grove misbruiken’. Daarmee zal 
hij wel, gezien zijn doorlopend fulmineren tegen de mode, bedoeld hebben dat de 
kansel nu de plaats zou worden waar predikanten hun smaak en de omvang van 
hun portemonnee tentoonstelden. Heeft hij de toga ook werkelijk gedragen? Er 
is reden daaraan te twijfelen. Op de laatste bladzijde van het tweede deel van zijn 
boek sprak hij er zijn teleurstelling over dat de synode geen voorschrift betreffende 
het model van de toga had gegeven. Archief-onderzoek maakt duidelijk waarom 
hij dat betreurde. Op 20 juli 1855 schreef hij namelijk aan N. Beets (1814-1903) 
over de gang van zaken rond de toga. Uit deze brief blijkt dat men in Utrecht de 
toga nog niet had ingevoerd. Dat had zijn instemming. Liever geen toga dan al die 
‘pronktabberden met fluweel en satijn die naar purper rieken en de predikanten tot 
dandys, fatten, kort, tot pronkers maken. Zóó had ik het niet gemeend toen ik de 
toga aanbeval.’90 Hij constateerde dat niets menselijks de predikanten vreemd was, 
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en hij die zo vurig gewenst had de kerk van allerlei ijdele pronkzucht te vrijwaren 
met een pleidooi voor de toga, zag hoe ook deze zijn lieveling door de pronkzucht 
werd misbruikt.

Amsterdam
De eerste vermelding van de toga-kwestie in het kerkenraadsarchief van Amster-
dam betreft de missive van de synode. Deze kwam op 26 oktober 1854 aan de orde, 
waarbij besloten werd de zaak later in overweging te nemen.91 Op 21 december 
1854 werd meegedeeld dat de ‘kerkelijke commissie’ (kerkvoogdij) had aange-
boden de bekostiging van de toga voor haar rekening te nemen. De vergadering 
ontving ‘die mededeling met genoegen’. Dit besluit van de kerkelijke commissie 
was op 9 november 1854 genomen om uitdrukking te geven aan de bijzondere 
waardering die zij had voor de inzet van de predikanten voor het kerkelijk leven 
in Amsterdam. Een van de aanwezigen stelde de vraag of dit gebaar niet als een 
belediging zou worden opgevat. De aanwezige predikant G.A. van Limburg Brou-
wer (1801-1884) verklaarde echter het gebaar te zien als bewijs van goedkeuring 
van een zaak waarover men op het ministerie van predikanten nog in gesprek was. 
Daarop ging de vergadering met het voorstel akkoord. Van Limburg Brouwer en 
de andere aanwezige predikant, ds J. Brave (1793-1859), bleven ‘buiten stemming’. 
Men wilde overigens eerst het besluit van het ministerie afwachten alvorens de 
predikanten van het genereuze aanbod kond te doen. Op 14 december 1854 kon 
de secretaris meedelen dat de predikanten voornemens waren de toga begin 1855 
te gaan dragen. Naar aanleiding daarvan werd de financiële commissie gemachtigd 
deze kwestie verder af te handelen. Een dankbetuiging van de predikanten kwam 
11 januari ter tafel; de rekening van 28 toga’s (26 predikanten en 2 hulppredikers) 
op 8 februari, deze bedroeg f 1.400. Op 8 maart volgde opnieuw een dankbetuiging 
van de predikanten.92

 Het is duidelijk dat zowel kerkenraad als kerkvoogdij de invoering van de toga 
ondersteunden. Van protesten heb ik in de archieven geen sporen gevonden.

Rotterdam
In Rotterdam kwam de toga op 19 september 1853 ter sprake op de vergade-
ring van het ministerie van predikanten naar aanleiding van de nieuwe Wet op 
de kerkgenootschappen.93 Uit de notulen blijkt dat men contact had gehad met 
predikanten in Amsterdam, Den Haag en Delft. Sommigen stelden voor de toga 
te gaan dragen (dus vóór de synodale aanbeveling), anderen stelden voor ieder 
daarin vrij te laten, maar vooralsnog wilde de meerderheid zich houden aan het 
gebruik van mantel en bef, althans tijdens de eredienst. Overigens wenste men de 
nieuwe wet te gehoorzamen.
 In oktober 1854 vonden tijdens de ministerie-vergaderingen van 9, 16 en 23 
oktober uitgebreide besprekingen plaats naar aanleiding van het synodale schrijven 
betreffende de toga.94 Een en ander geschiedde op verzoek van de kerkenraad, die 
deze zaak aan de predikanten had toevertrouwd.95 Men besloot gehoor te geven 
aan de wens van de synode, en de toga voor het eerst te dragen op de eerstkomen-
de avondmaalszondag, zondag 14 januari 1855. Aldus werd aan de kerkenraad 
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meegedeeld.96 De week daarna besloten de predikanten aan de gemeente-commis-
sie te vragen in ieder gebouw een toga te hangen voor de gastpredikanten, en uit 
elke kerk een ‘suppoost’ te belasten met het halen en brengen van de toga van de 
dienstdoende predikant. In vroeger jaren was er nu en dan op gewezen dat het 
vervoeren van een toga voor de predikant bezwaarlijk kon zijn. In Rotterdam had 
men een oplossing voor dit probleem: de figuur van de toga-drager werd in het 
leven geroepen. Waarom de predikant niet zelf zijn toga kon dragen, wordt niet 
vermeld. Blijkbaar was dat vanzelfsprekend. Wanneer het gebruik is ontstaan de 
‘togadrager’ een identiteitskaart te geven (zie bij de afbeeldingen), is niet bekend.97

Utrecht
In de kerkenraadsarchieven en in het archief van het ministerie trof ik hierover 
weinig aan, maar ten aanzien van Utrecht helpt de literatuur ons verder, hoewel 
het beeld niet eenduidig is.
 Volgens zijn biograaf P.D. Chantepie de la Saussaye had Beets bij zijn overgang 
van Heemstede naar Utrecht in 1854 de steek afgelegd. Was hij de status verho-
gende hoge hoed gaan dragen?98 Bronsveld meende zich echter te herinneren dat 
Beets juist met de steek ter kerke ging.99 Hoe dit ook zij, de Utrechtse predikanten 
Beekman, Van Hoogstraten (1806-1878) en Molster hadden al in 1848 de steek 
vervangen door de ronde hoed, Beets voegde zich dus blijkbaar naar het gangbare 
patroon.100 Bronsveld vermeldt tevens dat Beets de toga voor het eerst droeg in 
1856 bij de bevestiging van ds B.J. Adriani.101 Andere Utrechtse predikanten, J.H. 
Bösken (1804-1873), de reeds genoemde J.F. van Hoogstraten en F.C. van der Ham 
(1818-1863) vervingen wel de steek voor de cilinderhoed, maar droegen nimmer 
een toga, hetgeen door Bronsveld in verband wordt gebracht met de weerstand 
tegen al wat synodaal, ethisch, liberaal of modern heette.102 ‘In de schaduw van 
den hoogen, ouden Dom wilde een nieuw licht kennelijk niet helder branden’.103 
Mantel en bef had Bronsveld in Utrecht nooit gezien.104 Zo conservatief was Utrecht 
dus blijkbaar ook weer niet.

Middelburg
Het meeste rumoer verwekte de aanbeveling van de toga te Middelburg.105 In de 
zomer van 1855 preekten de dienstdoende (orthodoxe) predikanten B.J.H. Taats 
(1819-1861) en J.J.L. ten Kate (1819-1889) voor het eerst in toga. In één der kerken 
was de ontsteltenis zo groot, dat de dienst uitliep op een complete chaos. Een op-
gewonden kerkganger smeekte Gods ontferming af over de leraar die zich bekleed 
had met deze ‘dekmantel der ongerechtigheden’, enkele vrouwen vielen in zwijm.
 Toen een protest bij de kerkenraad niet werd gehonoreerd, zochten de tegenstan-
ders van de toga onder andere hun heil bij kruisgezinde voorgangers als J. Holster 
en C. van den Oever, die uitgenodigd werden voor een doordeweekse predikbeurt 
in een voor dat doel gehuurd pakhuis. Anderen wilden de hervormde kerk trouw 
blijven, maar hadden toch zoveel moeite met de ontwikkelingen dat ze voor zichzelf 
begonnen, zonder het ‘synodale juk’ af te werpen. Zij wilden het erfdeel der vade-
ren niet verlaten. Toch kwam deze groep min of meer buiten de hervormde kerk 
te staan toen men uiteindelijk A. Mooy, leerling van H.W. Witteveen (1815-1884) 

09.indd   115 09-05-17   21:58



116

te Ermelo, als predikant beriep. Toen hij vertrok, werd de gemeente al spoedig 
opgeheven.
 Weer anderen togen naar Koudekerke, waar ds L. Schouten nog steeds in mantel 
en bef preekte. Volgens zijn zoon werd deze houding niet ingegeven door conser-
vatisme, maar doordat hij ‘dweepte met vroegere tijden’. Wat het verschil tussen 
beide is, geeft hij niet aan. Bovendien achtte Schouten het juist dat een predikant in 
het openbare leven als zodanig herkenbaar was. Bij zijn overgaing naar Rotterdan, 
in 1873, is hij de toga gaan dragen.106

 
Ook in andere plaatsen veroverde de toga niet voetstoots de kansel. J.H. Gunning 
Jr., aan wie een stevig standsbesef niet ontzegd kan worden en die behoord had 
tot de groep studenten die de togakwestie op de hervormde synode aan de orde 
had gesteld, was tot zijn spijt verplicht zowel te Blauwkapel (1854-1857) als te 
Hilversum (1857-1861) mantel en bef te blijven dragen107, terwijl J.J. Knap Czn. 
(1806-1865) veel last had met zijn gemeente toen hij overging tot het dragen van 
de toga.108

5. Besluit

Hoewel het beeld na plaatselijk historisch onderzoek misschien nog wat genu-
anceerd kan worden, concludeer ik op grond van het voorafgaande dat de in-
voering van de toga betrekkelijk probleemloos is verlopen. Dit hangt samen met 
de stroomversnelling waarin de Nederlandse samenleving was terecht gekomen. 
Daardoor kwam ook het oude kleedpatroon van de predikanten onder druk te 
staan, om tenslotte onder de nieuwe eisen des tijds te bezwijken. De mode zelf 
veranderde waardoor de afstand tussen mantel en bef enerzijds, en de kleding 
van de overige burgers anderzijds steeds meer toenam. Ook de niet-kerkelijke 
ambtskleding veranderde, zoals die van de Amsterdamse politieagent, die in 
1850 de kuitbroek aflegde. Bovendien ging kleding langzamerhand een andere 
functie vervullen: zij representeerde niet langer de beroepsgroep maar gaf, in 
ieder geval bij de hogere standen, meer en meer uiting aan de individuele expres-
sie.109 Daarbij kwam voor de predikanten nog het feit dat hun rol steeds meer 
gericht was op het onderhouden van contacten met hun ‘clientèle’, minder dan 
op hun openbare rol als ambtenaar van het koninkrijk. Ze verloren aan status. 
Dit alles leidde er toe dat mantel en bef langzamerhand als een last werden 
ervaren, in eerste instantie vooral buiten het kerkgebouw, maar later ook daar-
binnen. Op straat kleedde de predikant zich bij voorkeur als een deftig burger, 
bij de uitoefening van zijn functie als voorganger tijdens de eredienst koos hij 
het gewaad der hoogleraren en juristen. Minder dan wel beweerd wordt, lag het 
accent daarbij op de geleerdheid van de predikanten.110 Het ging de predikanten 
om de uitdrukking van de door hen zelf ervaren of gewenste sociale positie. 
Anderzijds is het toenemend aantal promoties in de godgeleerdheid opvallend, 
en ligt ook op dit punt van geleerdheid een verbinding met de toga.111 Tenslotte 
ligt er een verband met de door sommigen gewenste opwaardering van het 
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ambt. De uiteindelijke doorslag bij de besluitvorming in de hervormde kerk 
gaf de Wet op de kerkgenootschappen.
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vi een halve eeuw rust

1.Inleidende opmerkingen

Uit het vorige hoofdstuk bleek dat na de aanbeveling van de toga door de hervorm-
de synode mantel en bef snel terrein verloren. Het oude predikantsgewaad werd 
vervangen door de toga. Ook in de kring der afgescheidenen liep het gebruik van 
mantel en bef snel terug. De laatste discussies dateren uit de zestiger jaren. Daaruit 
kan worden opgemaakt dat de lijn van Scholte het definitief had gewonnen. Onder 
de afgescheidenen werden mantel en bef niet vervangen door de toga. Dit betekent 
dat we er van uit mogen gaan dat rond 1870 mantel en bef een zeldzaamheid wa-
ren geworden, hetgeen bevestigd wordt door de waarneming van Bronsveld, die 
ditzelfde constateerde toen hij aanwezig was op een zendingsbijeenkomst.1

 In dit hoofdstuk vraag ik aandacht voor het standpunt van A. Kuyper, die met 
enkele artikelen in 1898 het gebruik van de toga in de Gereformeerde Kerken 
voorlopig buiten spel zette. Samen met de handboeken voor liturgiek van J.H. 
Gunning J.Hzn (1858-1940) en E.F. Kruyf (1834-1914) markeren deze bijdragen 
aan de discussie over het ambtsgewaad het eindpunt van een discussie die in 1796 
begonnen was. Daarmee is dit onderzoek ten einde. Toch wil ik nog een blik over 
de grenzen van dit onderzoek werpen. Bij Kuyper vinden we namelijk aanzetten 
tot een vernieuwing van de discussie over het ambtsgewaad, die na de Tweede 
Wereldoorlog definitief op gang zou komen.

2. Kuyper

Kuyper heeft voor de liturgische ontwikkeling van de gkn grote betekenis gehad.2 
Hij heeft zich intensief beziggehouden met de eredienst. Zijn jarenlange belangstel-
ling daarvoor resulteerde tussen 1897 en 1901 in een groot aantal Heraut-artikelen, 
die in 1911 gebundeld werden onder de titel Onze Eeredienst.3 Bij die gelegenheid 
voegde hij er nog artikelen over de kerkelijke handelingen en de sacramenten aan 
toe. Hij keerde zich tegen een vals spiritualisme, dat de vormen als zodanig niet 
belangrijk achtte en de eredienst geheel en al overleverde aan de willekeur van de 
voorganger. Hij weet dit onder meer aan de invloed van het Engelse Puritanisme 
en de doorwerking van de doopsgezinde beginselen. Zelf oriënteerde hij zich bij 
voorkeur op A Lasco en Calvijn. Ook had hij grote waardering voor het Book of 
com mon prayer van de anglicaanse kerk. De eredienst was voor hem veel meer 
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dan een leerdienst, het ging hem om de ontmoeting met ‘het Eeuwige wezen’. 
Daarbij vervulde de voorganger een beslissende en exclusieve rol. Overigens kon 
J.H. Gunning J.Hzn. niet nalaten op te merken dat hij bijna al zijn gedachten uit 
zijn eigen Liturgiek bij Kuyper terugvond.4

 Ondanks deze voorliefde voor de anglicaanse traditie heeft Kuyper zich tegen 
het gebruik van een liturgisch gewaad gekeerd. Ook voor hem viel dat samen met 
een ambtsgewaad. Als er in de kerk al speciale kleding moet worden gedragen, 
dan door alle kerkgangers. In drie artikelen zette hij zijn standpunt uiteen. Ik vat 
ze samen.5

 Kuyper begon zijn beschouwing met een historische schets, waarbij hij zich vooral 
op Schotel lijkt te baseren. De geschiedenis laat zien dat burgerlijke kleding op een 
bepaald moment tot ambtskleding werd. Zo bezag hij de ontwikkelingen in de 
eerste eeuwen en in de achttiende eeuw. Ook de promotie van de toga tot ambtsge-
waad werd door Kuyper in dit kader verstaan. Zijn grote bezwaar was echter dat 
de toga als ambtskleed geen eigen taal sprak. Toga of steek als herkenningsteken 
achtte hij volstrekt overbodig. In het dorp kende iedereen de dominee, in de stad 
zou het voorbijgangers een zorg zijn als ze een predikant passeerden. Hij ontkende 
dat mantel en bef of toga ooit als ambtsgewaad hadden gefunctioneerd.6

 In het tweede artikel ging Kuyper in op de houding van de reformatoren ter 
zake van het ambtsgewaad.7 Zwingli ging het verst in zijn bezwaren, Luther was 
er het gemakkelijkste in, Calvijn hield zich vrij van beide uitersten. Deze driedeling 
zag hij nog steeds doorwerken op het protestantse erf. Met Zwingli wees hij alle 
symbolische duiding af. Anderzijds onderkende hij wel degelijk het gevaar van een 
te grote invloed van de mode in de kerk. Zijn conclusie luidde dan ook dat, ‘mits 
heerschstandshoogheid en profetisch-symbolische beduidenis uitgesloten blijve’, 
er niets is dat ons verbiedt in de vergadering der gelovigen (curs. mja) in een eigen 
passend gewaad te verschijnen.8 Dat gewaad zou dan door allen die een taak in de 
dienst vervullen moeten worden gedragen, maar het liefst zag hij zo’n gewaad voor 
de hele gemeente. Want het grote kwaad zat voor Kuyper in de onderscheiding 
tussen de ambtsdragers en de andere kerkgangers. Als alleen de ambtsdragers een 
gewaad dragen, zou dat op den duur kunnen leiden tot miskenning van het pries-
terschap van alle gelovigen. Daarom wilde hij ten diepste één kerkelijk gewaad voor 
allen, waarmee bovendien ook de mode uit de kerk geweerd zou kunnen worden. 
Hij wees in dit verband op het gebedskleed uit de synagoge. Blijkbaar besefte hij het 
revolutionaire van zijn suggestie, want uiteindelijk wilde dit toch niet aanraden. Hij 
wierp deze gedachte op om te laten gevoelen hoe verwerpelijk in de gemeente van 
Christus het onderscheid tussen ambtsdragers en gemeenteleden was, en hoezeer 
de mode uit de kerk zou moeten worden geweerd.
 In zijn derde en laatste artikel ging Kuyper in op de dagelijkse en de zondagse 
kleding van de gereformeerden door te verwijzen op het ‘kleed der voeg zaam heid’ 
bij de quakers en het heilsleger.9 Daarmee werd een onderscheid gecreëerd tussen 
de gemeente en de wereld. Zijn bezwaar gold de donkere tint van deze kleding. 
Hij verwees in dit verband naar de eerste christenen en naar de Heilige Schrift. 
Als er één symbolisch gewaad voor de christenen is, dan wel het witte. Daarbij 
komt nog iets anders: het zwart van quakers en heilssoldaten hangt samen met hun 
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wereldmijding, dat past de gereformeerden niet. ‘De Gereformeerden ontweken 
de wereld niet, maar gebruikten de wereld als niet gebruikende’10. Daar gelden de 
regels der gemene gratie. Gelovigen kleden zich, op zondag en door de week, als 
alle anderen, zonder te vervallen in pronkzucht en ijdelheid. Daarvan moeten de 
voorgangers zich niet onderscheiden. 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.

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. Op dit 
punt lijken zijn gedachten overigens niet helemaal consistent.11 Maar dat Kuyper 
zich tegen de toga keerde, had niet te maken met een gebrek aan liturgisch besef, 
noch met weerzin tegen hervormde synodale besluiten, maar met zijn visie op de 
verhouding tussen gemeente en predikant.12 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 her-
leving van de discussie over het ambtsgewaad bij voorbaat in de kiem te smoren.

3. Een eeuw later

Aan het eind van de achttiende eeuw droegen veel predikanten in Nederland binnen 
en buiten het kerkgebouw, bij ziekenbezoek en tijdens een informele theevisite, 
‘mantel en bef’. Met deze constatering begon ik dit boek. Nu, aan het eind van 
de door mij onderzochte periode, zijn mantel en bef bijna geheel van het toneel 
verdwenen. Slechts in de kleinere kerkgenootschappen van de rechterzijde bleef het 
oude ambtsgewaad nog een tijd in zwang. Een belangrijk deel van het predikan-
tencorps was overgegaan tot het gebruik van de toga. Maar dat gold niet allen. In 
de afgescheiden kerken droegen vele voorgangers tijdens de eredienst een jacquet, 
en ook de dolerende predikanten verwierpen (voor het merendeel) de toga.
 Deze stand van zaken wordt aan gereformeerde zijde gemarkeerd door de hier-
boven besproken artikelen van Kuyper uit 1898. In de eerste druk van de (ge-
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reformeerde) Christelijke Encyclopedie werd het gereformeerde standpunt door 
J.C. de Moor bovendien nog eens getrouw herhaald. Kernpunt voor de ge refor-
meer den lijkt de ambtsopvatting te zijn geweest. De nadruk op het ambt aller 
ge lovigen en de weerstand tegen de rooms-katholieke ambtsopvatting, reeds bij 
Scholte aanwijsbaar, hebben het gebruik van de toga decennialang kunnen voor-
komen. Aan hervormde zijde werd het gebruik van de toga verdedigd door J.H. 
Gunning J.Hzn die in 1890 benadrukte dat de dienaar der gemeente zich aan de 
gemeente diende te tonen in het voorgeschreven gewaad, waardoor hij zijn persoon, 
met zijn individuele smaak en modebegrippen ‘uitwischt’. Alleen op die grond kan 
men afzonderlijke kleding voor predikanten verdedigen, anders heeft Voetius met 
zijn bezwaren gelijk.13 E.F. Kruyf sprak zich in 1901 in zijn Liturgiek niet uit over 
de toga, hij gaf slechts enkele historische mededelingen. Wellicht mogen we hieruit 
concluderen dat hij voorstander was van dit gebruik. Hij wenste in ieder geval geen 
discussie. Eén opmerkelijke wetenswaardigheid trof ik nergens anders aan dan bij 
hem: de meeste hervormde predikanten kozen voor het Berlijnse model dat ook 
bij de remonstranten in gebruik was.14

Hiermee was de discussie over het ambtsgewaad tot rust gekomen. Discussie hier-
over is er bij mijn weten lange tijd niet geweest, evenmin als van een diepere reflectie 
in verband met de ambtstheologie en de liturgie. Deze betrekkelijke rust rond het 
ambtsgewaad zou tot na de Tweede Wereldoorlog voortduren.

4. Hoe het verder ging

Een nieuw tijdperk brak zowel in Duitsland als in Nederland aan na de Tweede 
Wereldoorlog. De liturgische beweging begon zich te manifesteren, aanvankelijk 
vooral in de hervormde kerk, later ook binnen de Gereformeerde Kerken. Een en 
ander heeft grote invloed op de kleding van de voorgangers gehad. De zwarte toga 
met bef en baret kwam ter discussie te staan.

De Groninger hoogleraar G. van der Leeuw voerde in zijn Liturgiek (1939) nog 
een pleidooi voor de toga.15 Opvallend is het argument dat hij hanteerde: het per-
soonlijke verdwijnt achter het ambtelijke, het ambtelijke achter datgene waar het 
om gaat: het Woord Gods dat bediend wordt. Het persoonlijke en het willekeurige 
wordt achtergesteld bij het objectieve. Toch werd bij hem al iets van de komende 
veranderingen zichtbaar. Niet alleen bepleitte Van der Leeuw ook het gebruik 
van ambtsgewaden voor anderen dan de predikant, maar ten diepste ging zijn 
verlangen uit naar het witte priesterkleed voor de predikant, ‘dat de ambtelijke 
gerechtigheid uitbeeldt’. Hier zijn we wel heel ver verwijderd van de voorzichtige 
aanbeveling van de hervormde synode in 1854. We zijn ook ver verwijderd van 
alle sociologische en psychologische argumentatie waarvan de vorige eeuw zo 
vol was. Een discussie waarbij de liturgie in feite in de marge een rol speelde, is 
geworden tot een liturgisch gesprek. Dat is niet verwonderlijk. Zoals in de vroege 
kerk de bezinning op de aard en betekenis van de liturgische kleding pas op gang 

10.indd   126 09-05-17   21:58



127

kwam toen het gebruik ervan reeds lang was ingeburgerd, zo gebeurde dat ook nu. 
Intussen zijn we nu zo ver dat de ‘menselijke’ kant van het ambtsgewaad geheel 
vergeten is, alles wordt gezet op de kaart van het goddelijke. Een hoogtepunt in 
deze manier van denken is wellicht een preek van ds N.M.A. ter Linden, waarin 
deze de lijn van het hogepriesterlijk gewaad naar de toga doortrekt. ‘De priester, 
die go-between tussen God en mensen, die middelaar, bekleedt zijn ambt mede 
door zijn ambtskleed te dragen’.16

In 1951 publiceerde de hervormde predikant A. Faber in het blad van de liturgische 
beweging, Kerk en Eredienst een frontale aanval op de zwarte toga.17 Beslissend is 
zijn, ook bij Kuyper aangetroffen argument, dat het kleed dat men draagt zinvol 
is voor de functie die men vervult.18 Hij koos voor het witte gewaad. Dat daarbij 
de ambtstheologie in het geding was, was hij zich bewust.
 Faber verwees allereerst naar de bijbelse gegevens, waarin witte klederen een 
rol spelen. We komen ze ook bij andere voorstanders van de albe tegen: Mattheus 
22:1-5; 11-14; Mattheus 17 en Openbaring 4:4, 6:11. Verderop in het artikel stelde 
hij dat het calvinisme gekozen had voor het zwart, de kleur van de rouw, van de 
somberheid, om vervolgens te concluderen: ‘Da stimmt etwas nicht im Zentrum’. 
Hij was zich ervan bewust dat het ontstaan van het liturgisch gewaad te maken 
heeft gehad met het verzet tegen veranderende modes. Dat deed aan de waarde 
ervan niets af en hij viel Schotel, voor wie dit ook een kernthema was, dan ook 
van harte bij. ‘Men leze slechts Schotel, en men worde wijs’.19 Voor Faber was 
de hervormde aanbeveling het enige verkwikkende woord uit de vorige eeuw. 
Vervolgens betoogde hij, onder invloed van W. Lotz20, dat het geestelijk gewaad 
was verdrongen door de Aufklärung. Daarmee is het verzet tegen het geestelijk 
gewaad in feite al veroordeeld. Ook het Piëtisme en het Puritanisme hebben hun 
steentje bijgedragen. Na vervolgens te hebben gewezen op de herintrede van de 
albe in de protestantse kerken, zette Faber zijn aanval op de zwarte toga definitief 
in. Deze kan men het beste plaatsen in een op de preek gerichte kerkdienst, waar 
ze de associatie wekt van wetenschappelijk verantwoorde prediking. De toga ver-
wijst naar de humanistische traditie waarin kennis van de grondtalen als een groot 
goed wordt gezien. Tot slot concludeerde Faber dat de liturgie met haar geestelijk 
gewaad in een tijd van vulgarisering en massalisering opkwam voor het geestelijk 
eigene en het voorname. Maar bovendien, het katholieke ambtsgewaad brengt het 
onmisbare boventijdelijke besef in de eredienst. Het werk dat hier gebeurt, ontstijgt 
aan de onrust van de tijd. De lofzang is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Het is 
een weerstaan van de burgerlijke verminking der kerk. Herstel van het liturgisch 
gewaad is geen reactie, het is te zien als een consequente bezinning op het wezen 
van de kerk.

Een weerwoord op Fabers artikel kon niet uitblijven, al liet het wel lang op zich 
wachten. Het kwam in 1958 van de hervormde hoogleraar A.F.N. Lekkerkerker, in 
hetzelfde blad Kerk en Eredienst.21 Hij besteedde uitvoerig aandacht aan de vraag 
naar het ambt. Ook wees hij op het willekeurige dat met het voorstel van Faber 
gepaard ging. Over welke vorm van ambtsgewaad had Faber het? En wat hoorde 
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erbij? Waarom wel de stola, maar niet de amict? En hoe zat het met de ver houding 
tussen de predikanten onderling, met de verhouding van gemeente en predikant en 
met de predikant in algemene dienst? Hoewel hij zich bij de behoefte aan een andere 
kleur wel iets kon voorstellen, – de eredienst is meer dan leerdienst – bracht het 
gebruik van de albe het gevaar met zich mee, dat deze toch weer met andere kleuren 
zou worden opgesierd. Tevens dreigde er een nieuwe hiërarchie ontstaan, hetgeen 
hij voor een presbyteriale kerk niet verantwoord achtte. De toga markeerde slechts 
de voorganger als academisch gevormde en bevoegde uitlegger van de Schrift, en 
was daarom zo gek nog niet. Dat de voorganger een afzonderlijk gewaad diende 
te dragen, hing voor Lekkerkerker nauw samen met zijn ambtsopvatting. Slechts 
een congregationalistische ambtsopvatting zal moeten leiden tot verwerping van 
de afzonderlijke kleding voor de voorganger.
 Toch heeft Lekkerkerker het tij niet kunnen keren. De witte albe verschijnt de 
laatste jaren steeds vaker in de protestantse erediensten, meestal opgesierd met het 
rooms-katholieke symbool van het ambt bij uitstek: de stola. Een recent handboek 
voor de liturgie schrikt niet terug voor de stelling dat de stola ‘het meest ken-
merkende insigne voor de priester/predikant’ is.22 Wie zich realiseert hoezeer de 
ontwikkeling van ambts- en liturgische kleding in protestantse kring mede bepaald 
is geweest door het anti-papisme en zijn gevolgen daarvan op wetgevend gebied, 
verbaast zich erover hoe snel de wereld verandert. 

Noten
 1. Fidelio, ‘Iets over predikanten’, 871-880.
 2. Zie voor het volgende Van der Kamp, ‘Liturgische bewustwording in de gereformeerde 

kerken’, 161-210 en De Jong, Ordening van dienst, 41-84.
 3. (Kampen 1911). 
 4. ‘Eeredienst’, Ons Tijdschrift 16 (1912). 
 5. De Heraut, 27 februari 1898, no 1053; 6 maart 1898, no 1054; 13 mrt 1898, no 

1955. 
 6. Onze Eeredienst, 91-95.
 7. Onze Eeredienst, 95-99
 8. Onze Eeredienst, 97.
 9. Onze Eeredienst, 99-103.
 10. Onze Eeredienst, 101.
 11. Lescrauwet, De liturgische beweging onder de Nederlandse Hervormden in oecume-

nisch perspectief, 76.
 12. Zo De Vrijer, Gunning tragicus, 93, over het ontbreken van toga’s bij gereformeerden. 

Deze opmerking komt uit Lingbeek, Herinneringen uit den tijd der Doleantie, 63 en 
betreft W. van den Bergh. Misschien mag bij Kuyper wellicht ook gedacht worden aan 
de invloed van Voetius, op wie hij zich in Onze Eeredienst overigens slechts één keer 
beroept, zie Van der Kamp, ‘Liturgische bewustwording’, 204, noot 11, die verwijst 
naar Onze Eeredienst, 231, over het knielend bidden.

 13. Gunning, Onze eeredienst, 30, noot 2.
 14. Kruyf, Liturgiek, 253-255.
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 15. Van der Leeuw, Liturgiek, 92.
 16. Preek over Exodus 28, in: N.M.A. ter Linden (red.) Preken uit de Westerkerk, 24 

augustus 1986, 4.
 17. Faber, ‘Het geestelijk gewaad’, 216-231
 18. Faber, ‘Het geestelijk gewaad’, 216.
 19. Faber, ‘Het geestelijk gewaad’, 221.
 20. Lotz, Das hochzeitliche Kleid.
 21. Lekkerkerker, ‘Nogmaals een gesprek over de toga’, 113-121.
 22. Oskamp en Schuman (red.), De weg van de liturgie, 375.
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vii terugblik

Dit boek vormt de neerslag van een onderzoek naar de factoren die geleid hebben 
tot het verdwijnen van de achttiende-eeuwse predikantskleding mantel en bef uit het 
straatbeeld en van de kansel, en tot het verschijnen van de toga op de kansels van 
de protestantse kerken in Nederland. Aangetoond werd dat (kerk)politieke, sociale, 
maatschappelijke en sociaal-psychologische factoren een veel grotere rol hebben 
gespeeld dan theologische. Daarbij dient men zich te realiseren dat kleedgedrag een 
uitermate gecompliceerd verschijnsel is. Niet alle motieven zijn bij iedereen aanwijs-
baar, en waar bij een en dezelfde persoon verscheidene motieven aanwijsbaar zijn, is 
het nauwelijks uit te maken welke hem het zwaarste heeft gewogen. Bovendien moet 
verdisconteerd worden dat motieven vaak een verborgen rol spelen: ze zijn lang niet 
alle aan de spelers van het spel bekend.

Het ambtsgewaad en de religieuze pluriformiteit
Mantel en bef vormden sedert het midden van de achttiende eeuw het gewaad 
waarmee vooral de stadspredikant zich placht te kleden. Het was de kleding van 
de deftige burgerij, die door de predikanten was overgenomen. Een ambtsgewaad 
in de theologische zin van het woord was het niet, het gebruik ervan had meer 
te maken met het verschijnsel standskleding dan met een bepaalde (theologische) 
ambtsopvatting. Binnen en buiten het kerkgebouw droeg de predikant wat voor 
zijn stand gewoon was. Ten tijde van de Bataafse Republiek werd het dragen er-
van buiten het kerkgebouw verboden. De overheid wilde grote spanningen tussen 
de verschillende godsdienstige groeperingen voorkomen en trachtte daarom het 
aantal processies te perken door een verhulde bepaling, die het predikanten en 
geestelijken verbood zich in kerkelijke kleding buiten het kerkgebouw te vertonen. 
Mantel en bef werden daarmee op een ‘hoger’ plan gebracht: van maatsschappelijk 
standsgewaad tot een exclusief kerkelijk gewaad. Met dit overheidsbeleid werd 
een eeuwenlange continuïteit ten aanzien van de religieuze pluriformiteit zichtbaar, 
die tot ver in de negentiende eeuw zou voortduren. Pas met het opheffen van het 
processieverbod in 1983 kwam aan dit beleid een einde.1

 De overheidsmaatregelen gaven een forse aanzet tot de eerste ‘liturgische’ be-
zinning op het gebruik van de toga in vooruitstrevende kerkelijke kringen rond 
1798. Men maakte zich zorgen over de afnemende belangstelling voor kerk en 
godsdienst, en bezon zich op mogelijkheden de kerkdiensten aantrekkelijker te 
maken. Het invoeren van de toga lag voor de hand: de Waalse predikanten hier te 
lande droegen die al meer dan een eeuw. Het accent hierbij lag vooral op de toga 
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als redenaarsmantel. Ambtstheologische of hoogliturgische overwegingen speelden 
geen rol.

Vanaf 1801 was het gebruik van mantel en bef weer geheel vrij. Wel werd daar-
mee het verschil tussen de predikant en de andere burgers sterker dan voorheen 
zichtbaar, daar het gebruik van de kuitbroek inmiddels vervangen was door het 
gebruik van de pantalon, en de steek door de ronde hoed. Met andere woorden: 
niet alleen in de sobere kleuren bestond er nu een verschil tussen de predikant en 
zijn standsgenoten, maar ook in de vormgeving van de kleding. Dit verschil zou 
groter worden naarmate de tijd vorderde en uiteindelijk ook renteniers en ambte-
naren de kuitbroek en gespschoenen voorgoed in de kast opborgen.
 Met het voortschrijden van de jaren nam het verschil tussen de predikantskleding 
en andere kleding toe. Daarmee kwamen de predikanten ook bloot te staan aan 
toenemende spot. Een predikant die voor vol wilde worden aangezien, moest wat 
aan zijn uiterlijk doen. Vanuit dit perspectief wordt begrijpelijk dat zich rond 1820 
de eerste aarzelingen rond het gebruik van mantel en bef manifesteerden. Toch 
kwam het er niet van dit gewaad af te schaffen. De werkelijke vernieuwing van 
het kleedgedrag, waarbij het accent in het gebruik van de kleding verschoof van 
het beroep of de stand waartoe men behoorde naar een meer individuele expressie, 
moest nog op gang komen. De tijd was er nog niet rijp voor.
 Ook het streven van de overheid, die in 1817 met zachte hand poogde haar 
dienaren in de kerk over te halen tot het gebruik van de toga, en daarmee tot af-
schaffing van mantel en bef, liep op niets uit. Rooms-katholieken werden in deze tijd 
getroffen door beperkende bepalingen met betrekking tot de processies. Overigens 
moet bij de lutheranen de situatie in Duitsland in het oog worden gehouden, waar 
de toga reeds in 1811 was voorgeschreven.

Het ambtsgewaad als getuige van theologische ligging
Mantel en bef verloren in het derde en vierde decennium van de negentiende eeuw 
steeds meer terrein. Een belangrijke factor daarbij is de komst van een geheel 
andere en anders samengestelde groep van predikanten geweest: de afgescheiden 
predikanten. Velen van hen verlangden terug naar de kerk van de Republiek. Ze 
hielden dan ook vast aan de daarbij behorende kleding. Anderen kozen welbe-
wust voor een vrije kerk, en hadden daaraan geen behoefte. In deze kring speelde 
bovendien de vraag naar de ambtstheologie een belangrijke rol. In een kring waar 
men zich bij voorkeur op de Reformatoren wenste te oriënteren, kon bezinning op 
onderscheiden kleding voor de predikanten immers niet uitblijven. Het gebruik van 
mantel en bef door de afgescheiden predikanten leidde er toe dat het ambtsgewaad 
onder hervormde predikanten terrein begon te verliezen. Het was niet alleen de 
kleding van de aansprekers, maar ook van een groep predikanten die qua sociale 
herkomst van een ander niveau was dan de hervormde predikanten. Het afleggen 
van mantel en bef door vele hervormde predikanten had dus te maken met hun 
standsbesef. De steek bleef nog het langste in gebruik als onderscheidend kenmerk 
van de predikanten.
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Statusverlies voor de predikanten en de roep om een toga
De plaats van de predikant in de samenleving werd vanaf de jaren veertig van de 
negentiende eeuw steeds minder vanzelfsprekend. Na 1840 werd zichtbaar dat 
staat en kerk meer en meer gescheiden wegen gingen. Niet meer gesteund door 
een vanzelfsprekende koninklijke autoriteit, werd gezocht naar andere distinctieve 
tekenen dan het langzamerhand wel erg ouderwets aandoende predikantskostuum 
van de Republiek. De roep om de toga begon in de jaren veertig steeds luider te 
klinken. Die roep had mede te maken met de wens van de predikanten hun status tot 
uitdrukking te brengen in een passend gewaad. Bij de lutheranen speelden behalve 
deze aspecten ook een grote liturgische belangstelling een rol, en het kleedgedrag 
van hun Duitse collegae. Zij gingen in 1843 als eersten over tot de aanbeveling 
van de toga, in 1844 gevolgd door de remonstranten.
 Een andere factor in dit verband is de toenemende professionalisering van het 
predikantencorps geweest. Met deze professionalisering gaven de predikanten een 
antwoord op de veranderingen in de samenleving, resulterend in een sterke nadruk 
op hun academische scholing. Predikant-zijn werd een vak, hetgeen onder meer 
zichtbaar werd in de verschijning van een nieuw soort handboek en een toename 
van het aantal gepromoveerde predikanten. De toga benadrukte deze academische 
vorming van de predikant door hem te kleden met wat al eeuwenlang het acade-
misch gewaad bij uitstek was geweest.
 Daarbij kwam dat als gevolg van de veranderende maatschappelijke verhou-
dingen de verhouding tussen predikant en gemeente veranderde. Voor het eerst 
ontwikkelde zich, wellicht in reactie daarop, iets van een hoogkerkelijk ambtsbesef, 
met name onder de Groninger theologen. Zij waren dan ook de grote voorstanders 
van een aanbeveling van de toga. Vanuit deze invalshoek bezien, is de toga een 
ambtsgewaad.

De toga overwint
Ondanks het feit dat in eigen kring de roep om de toga steeds luider klonk, kon 
de hervormde synode in 1851 nog niet tot een aanbeveling komen. Die kwam pas 
in 1854, nadat de April-beweging een Wet op de kerkgenootschappen noodza-
kelijk had gemaakt om op te kunnen treden tegen al te uitbundige uitingen van 
rooms-katholiek godsdienstig leven. In die wet werd, evenals in 1796, een verbod 
op het dragen van ambtsgewaden buiten het kerkgebouw opgenomen. Mantel en 
bef, voor zover nog in gebruik, verdwenen uit het straatbeeld. Nu stond ook voor 
de hervormde synode de deur naar een aanbeveling van de toga wagenwijd open. 
Theologische argumenten speelden in dit alles een ondergeschikte rol. Alleen de 
tegenstanders van de toga hebben zich daarop expliciet beroepen: onderscheiden 
kleding voor de voorganger was in strijd met de protestantse ambtsopvatting. 
Voorstanders van de toga hadden daar wellicht geen moeite mee, maar hebben 
nooit expliciet de ambtstheologie aangevoerd als argument.
 Ook in de kring der afgescheidenen verloren mantel en bef gaandeweg aan 
populariteit. Bij hen kwam het echter niet tot een aanbeveling van de toga, omdat 
de ambtsopvatting dat in de weg stond. Toen Kuyper zich bovendien tegen het 
gebruik van de toga keerde, waren de kaarten geschud. Hervormde predikanten 
droegen over het algemeen een toga, gereformeerde niet. Dit is tot na de Tweede 
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Wereldoorlog zo gebleven.  

Slotwoord
De vraag is wat de predikanten op straat droegen toen zij mantel en bef hadden af-
gelegd. Fidelio merkt in zijn reeds meermalen geciteerde artikel op, dat de predikant 
op zijn minst één mode achter liep, en daardoor toch herkenbaar was.2 Interessant 
is ook hetgeen Bronsveld schrijft in zijn boekje Voor vijftig jaren (1913). Daaruit 
blijkt dat er nooit een predikant gezien werd zonder een witte das, een stevige 
brede, met een flinke knoop onder de kin, een hoge hoed, en, voor het overige 
stemmige kleding. Ook na het afleggen van mantel, bef, steekhoed en kuitbroek 
hielden de predikanten, aldus Bronsveld, iets dat hen verried: ‘Een protestantsch 
charakter indelebilis’.3

Noten
 1. Zie over de wet Grondwet van 1983 en de uitwerking daarvan De Jong, ‘Grondwet 

en kerken’, 21-22.
 2. Fidelio, ‘Iets over predikanten’, 876.
 3. Bronsveld, Voor vijftig jaren, 11 en 35.
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bijlage 1
Aanbevelingsbrief van de lutherse synode1

Amsterdam September 1843

De Synode der Evangelisch-Luthersche Kerk in het Koningrijk der Nederlanden werd 
reeds in den aanvang haars bestaans en sedert van tijd tot tijd, met hare gedachten ge-
rigt op het min gepaste, min deftige ambtsgewaad der Predikanten, ’t welk bovendien 
op vele plaatsten, tevens de ambtsdragt van eenen stand in de maatschappij is, die met 
dien der Godsdienstleeraren zeer weinig gemeen heeft, en op het wenschelijke mitsdien 
der invoering van betamelijke verandering en verbetering hieromtrent. Echter deden de 
zwarigheden aan de zaak en hare uitvoering verbonden, en voor sommigen in de kosten, 
voor anderen in de te voorziene opspraak of min gunstige beoordeeling gelegen, de Synode 
dus ver af zien van maatregelen in het werk te stellen, tot derzelver verwezenlijking. Deze 
niettemin bleef steeds een voorwerp harer belangstellende aandacht, en werd zulks te meer, 
door eene, ter gelegenheid harer laatste zamenkomst, bij haar ingeleverde schriftelijke 
verklaring van eenige, tot ons Kerkgenootschap behoorende Predikanten, inhoudende de 
betuiging, zoo van hun genoegen, dat bij de Ev. Luth. Synode de vervanging van de tot 
nog toe gebruikelijke, mingepaste ambtskleederdragt der Predikanten (Mantel en Bef,) 
door een meer plegtstatig ambtsgewaad (de Toga, gelijk die in Duitschland en elders bij 
Protestantsche ambtsbroeders in gebruik is,) een punt van overweging was gebleven; als 
van hunnen wensch, dat zoo spoedig doenlijk van wege de Synode maatregelen mogten 
getroffen worden, waardoor de invoering van zulk een gepaster kerkornaat, tot stand zou 
kunnen komen; terwijl zij zich daarbij tevens gewillig en gezind verklaarden, om, zoodra 
hiertoe van wege de Synode uitnoodiging of aanmaning mogt geschieden, zich daarnaar 
overeenkomstig te zullen gedragen. 
 De Synode dit alles in overweging nemende, heeft dien ten gevolge in hare zitting van 
den 15den junij dezes jaars besloten, om de Predikanten onder haar ressort behoorende, 
op grond van het algemeen erkende min gepaste hunner tot hiertoe gebruikelijke ambts-
kleeding en van het ongeschikte derzelve, om aan hunnen bediening achtbaarheid en 
statelijkheid bij te zetten, uit te noodigen, gelijk geschiedt bij deze, hierin eene verandering 
te willen helpen maken, en daartoe gemeenschappelijk den thans gebruikelijken mantel 
en bef te doen vervangen, door den koorrok (of toga) en bef, zoodanig als die bij de Lu-
therschen in Duitschland en elders, gelijk ook bij de Waalsche Predikanten in en buiten 
ons vaderland in gebruik zijn.
 Ten einde echter zoo veel mogelijk ook in deze eene gewenschte eenparigheid moge 
plaats vinden, zal volgens nader besluit, den Predikanten, welke aan bovenstaande uit-
noodiging gelieven te voldoen, door eene daartoe benoemde en in staat gestelde Com-
missie, bestaande uit den Secretaris do J.C. Loman, geassu meerd door zijne ambtge noo ten, 
de Predikanten der gemeente te Amsterdam, gelegenheid gegeven worden, om van het 
voorloopig beraamde modèl der in te voeren toga en bef, kennis te nemen, ten einde zich 
daarnaar hun ambtsgewaad te kunnen doen vervaardigen.
 De Synode voornoemd wenscht eindelijk nog, dat de invoering der bovenvermelde 
verbeterde ambtsdragt der Leeraren moge plaats hebben met den aanvang van het jaar 
1844; waarop zij de verklaring van hen, die zich daaromtrent nog niet hebben te ken-
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nen gegeven, spoedig verzoekt te ontvangen, aan het adres van haren ondergeteekenden 
Secretaris.  

Namens de Evangel.Luth. Synode, voorn.

J. Decker Zimmerman, President
J.C. Loman, Secretaris

Brief van de lutherse synode aan de kerkenraden2

Amsterdam September 1843

De Synode der Evangelisch-Luthersche Kerk in het Koningrijk der Nederlanden 
heeft de eer bij deze aan de respective Eerw. Kerkeraden der onder haar ressort 
behoorende Gemeenten, bijliggend exemplaar te doen geworden, eener van haar 
uitgegane Circulaire aan de Predikanten dier gemeenten, inhoudende uitnood-
iging tot het aanleggen van een meer gepast ambtsgewaad, ter vervanging van 
het tot nog toe gebruikelijke, steeds min gepast gekeurde. Zij heeft te minder 
de zwarigheid gemaakt tot de uitvaardiging van gemelde Circulaire te besluiten, 
nadat van wege meerdere Predikanten, eene schriftelijke verklaring van hunne 
gemeenschappelijke gewilligheid en verlangen te dezen bij haar inkwam; en, ter-
wijl zij langs dezen weg, voegzaam ook van harentwege, den Eerw. Kerkeraden 
van een en ander kennis geeft, maakt zij van dezelfde gelegenheid gebruik, ter 
uitdrukking van haar vertrouwen, dat voornoemde Kerkeraden van hunne zijde 
ter bevordingen van het te kennen gegeven verlangen, gaarne ieder in den zijnen, 
naar vermogen en gelegenheid, het hunnen zullen aanwenden.

Amst. 5 sept. 1843
Namens de Evangel. Luth. Synode voorn.

J. Decker Zimmerman, President
J.C. Loman, Secretaris

Noten
 1. gaa, Archief els, inventarisnr 615, Circulaires 1836-1855. 
 2. Deze brief trof ik aan in gaa, Archief elk Amsterdam, inventarisnr 105, Ingekomen 
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stukken.
bijlage 2
Brief van de Grote Vergadering van de Remonstrantse
Broederschap1

Weleerwaarde Zeer Geleerde Heer,
Hooggeachte Medebroeder!

Toen door de laatstgehoudene Groote Vergadering der Broederschap op de vraag: of zij het 
wenschelijk achtte, dat onze Leeraars zich voortaan, even als de Waalsche en Luthersche 
Predikanten, op den Kansel van een Toga zouden bedienen? toestemmend was beslist, 
werd vervolgens eene Commissie benoemd, bestaande uit de Ondergeteekenden, benevens 
Ds C.W. Van der Pot, om deze zaak tot eenparige uitvoering te leiden.
 Ten gevolge dier lastgeving heeft deze Commissie, nadat de noodige voorbereidende 
maatregelen genomen waren, in de maand October l.l. eene bijeenkomst gehouden te ’s 
Gravenhage, die door al de Leden werd bijgewoond, met uitzondering van Ds C.W. Van 
der Pot, om wettige redenen daarin gehinderd.
 De Commissie heeft geoordeeld in die zamenkomst, overeenkomstig den haar opgedragen 
last, te moeten raadplegen en besluiten over het model en den tijd der invoering van dit 
ambtsgewaad.
 Wat het eerste betreft, heeft zij zich eenparig vereenigd met een haar voorgelegd model 
van Toga, Baret en Bef, waaraan zij uit velen de voorkeur gaf.
 De kosten daarvan zijn berekend als volgt:

Van de Toga, eerste kwaliteit: van Polemiet met Zijde-fluweel op  ƒ 40,-
Mindere kwaliteit: van Merinos met Katoen-fluweel op  ƒ 20,-
Het maakloon daarenboven van elke Toga op  ƒ   7,-
Alles volgens opgave van den Kleedermaker J.P.Heinze, Nes, no 101, te Amsterdam.

Van den Baret: Zijde fluweel op  ƒ   4,50
Katoen-fluweel op  ƒ   2,-

Volgens opgave van den Hoedenmaker Froger, op den Vijgendam, te Amsterdam.
Ten aanzien van de Bef zal wel geene nadere opgave of prijsbepaling worden verlangd.
De Ondergeteekenden hebben, elk voor zich, een volledig ambtsgewaad naar het gekozen 
model, en wel van de beste kwaliteit, laten vervaardigen, hetwelk bij ieder van hen kan be-
zigtigd worden. Zij vermeenen nogtans te Uwer kennisse te moeten brengen, dat ten opzigte 
dier ambtskleeding, naar hun gebleken is, bij onze Waalsche en Lutherse Medebroeders 
hier te lande, geene eenparigheid, maar veeleer, somtijds zelfs bij Ambtgenooten in dezelfde 
Gemeente, groote verscheidenheid heerscht, weshalve de Commissie zich tot de bloote 
aanprijzing van het door haar gekozen model meent te moeten bepalen, aan elk vrijheid 
latende, om, des verkiezende, daarvan op eenigerlei wijze af te wijken.
 Wat den tijd der invoering van het voorzegde ambtsgewaad betreft, is de Commissie 
overeengekomen, om het aanstaande Kerstfeest als het in haar oog meest geschikte tijdstip 
daartoe voor te slaan, tenzij bijzondere redenen het dezen of genen Leeraar verkieslijker 
mogten doen achten, op den laatsten Zondag van het loopende jaar of den eersten van het 
volgende, voor de eerstemaal in deze ambtskleeding op te treden, waaromtrent almede, naar 

12.indd   136 09-05-17   22:01



137

het oordeel der Ondergeteekenden, eene wenschelijke vrijheid moet worden gelaten.
 De Commissie acht hiermede aan haren last voldaan te hebben. Bijaldien daarin ook 
de wensch lag opgesloten, dat de minderheid zich aan de uitvoering van het besluit der 
Vergadering, bij meerderheid van stemmen genomen, niet mogt onttrekken, en het voor-
beeld, door sommigen te geven, zoo algemeen mogelijk mogt worden nagevolgd, zoo kan 
de Commissie te dezen wel niets anders doen, dan aan het slot van hare mededeeling dien 
wensch uitdrukkelijk herhalen, met bijvoeging, dat, behalve alle de Ondergeteekenden, ook 
de gezamenlijke Amsterdamsche en Rotterdamsche Predikanten besloten hebben tot den 
voorgestelden maatregel toe te treden.
 Wij hebben de eer ons met opregte hoogachting en broederliefde te noemen

Uw Eerw. Zeer gewillige Dienaren en Medebroeders,
Abr. des Amorie van der Hoeven,
H.N. van Teutem,
H. Brester,
D. van Hinloopen Labberton

15 november 1844

Noot
 1. aru, Archief Remonstrantse Broederschap
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Bijlage 3
Hervormde aanbevelingsbrief1

In het jaar 1851 werd de aandacht van de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde 
Kerk niet slechts door eenige adressanten, maar ook door de Algemeene Synodale commissie 
gevestigd op het ambtsgewaad der predikanten, en het verzoek tot haar gebragt, om haren 
invloed aan te wenden tot de invoering der Toga. Hoewel de Hooge Kerkvergadering het 
toenmaals nog niet geraden vond eene bepaalde aanbeveling te dezer zake van haar te doen 
uitgaan, vereenigde zij zich echter met de beschouwing der commissie, te dezer zake door 
haar benoemd ten fine van consideratien en advies, waarbij de Toga als een deftig, gepast 
en gemakkelijk ambtsgewaad aanbevelingswaardig gerekend werd.
Bij de te dezen jare gehouden vergadering der Synode werd andermaal dit verzoek tot haar 
gebragt, en wel van onderscheidene en hoogstachtenswaardige zijden. Na eene aandachtige 
overweging heeft zij geoordeeld thans eene schrede verder te kunnen gaan, en tot de aan-
beveling der Toga met haar toebehooren, te weten met Bef en Barret, te kunnen besluiten. 
Aan welk besluit zij door deze hare aanschrijving gevolg tracht te geven.

Dat in het algemeen de vorm geene onverschillige zaak is, en dikwijls met het innerlijk 
wezen der dingen in de naauwste betrekking staat, lijdt geen twijfel. Evenmin dat dit inzon-
derheid geldt van de openbare godsdienst. Niets mag daarbij strijden met het karakter van 
waardigheid, dat een harer eerste vereischten is; integendeel behoort alles daarbij mede te 
werken om de harten tot ernst en eerbied te stemmen. Niet ten onregte is daarom gezegd: 
‘de plegtige handeling behoort ook verrigt te worden in een plegtig gewaad’. 

De thans nog gebruikelijke ambtskleeding onzer Evangeliedienaren laat reeds op zich zelf 
veel te wenschen over, wanneer het aan dit vereischte wordt getoetst. Bovendien is het be-
kend, hoe deze kleeding reeds hier en daar, ten deele althans, in onbruik is geraakt of begint 
te raken. Voorts laat het zich berekenen dat de ten vorigen jare uitgevaardigde staatswet op 
de kerkgenootschappen zulks niet weinig zal bespoedigen, aangezien bij deze wet het dragen 
van kleedingstukken, waarin het ambtsgewaad der predikanten gerekend wordt te bestaan 
(mantel en bef), buiten de kerkgebouwen is verboden. Reeds heeft deze wet aanleiding 
gegeven, dat sommige predikanten in de vaderlandsche kerk deze kleedingstukken zelfs bij 
de openbare godsdienst hebben afgelegd, en het laat zich voorzien, dat dit voorbeeld meer 
en meer navolging vinden zal. Zoo zal de ambtskleeding van den predikant, aan geenerlei 
regel of gebruik meer gebonden, bloot van zijne eigene keuze, of liever van de rustelooze 
afwisseling van den heerschenden smaak afhangen, zal dus de mode van lieverlede ook op 
den kansel gaan heerschen, waaronder het ernstig en plegtig karakter der openbare gods-
dienst ligtelijk zal lijden. De Synode wenscht dit te voorkomen, of liever - daar het reeds 
niet meer aan voorbeelden ontbreekt van het gebruik eener min voegzame kleeding op den 
predikstoel- te stuiten, en heeft de overtuiging dat niets beter daartoe zou kunnen leiden, dan 
wanneer de Toga als het ambtsgewaad der predikanten werd aangenomen. Terwijl toch langs 
dezen weg de aangeduide rustelooze afwisseling van kleeding wordt voorgekomen, treedt 
tevens voor het min deftige en gepaste een inderdaad deftig en gepast gewaad in de plaats. 
De Synode acht het onnoodig de onderscheidene opzigten, waardoor de Toga zich aanbe-

12.indd   138 09-05-17   22:01



139

veelt, te vermelden. Alleenlijk wil zij herinneren, dat ditzelfde gewaad reeds van overoude 
tijden bij meer dan ééne afdeeling der Protestantsche Kerk in gebruik is geweest, en men 
zich daarbij derhalve aan eene bestaande en eerwaardige gewoonte aansluit. Wat meer is, 
met het aannemen der Toga keeren wij in den grond der zaak slechts tot hetgeen voormaals 
in ons eigen kerkgenootschap in zwang was terug, nademaal deze kleeding weinig verschilt 
van die onzer voormalige predikanten, waarvan nog de naam mantel, aan de bekende nog 
in gebruik zijnde strook laken gegeven, ten bewijze verstrekt. 

De Synode koestert geene vrees, dat door dezen maatregel de onprotestantsche voorstel-
ling, alsof de stand onzer Evangeliedienaren een zoogenoemde geestelijke stand ware, in de 
Hervormde Kerk zal worden aangekweekt, naardien de kerkgenootschappen, waarbij de 
Toga van voor lang in gebruik is, het tegendeel bewijzen. En evenmin kan zij eene andere 
bedenking, die meermalen is ingebragt, laten gelden, dat namelijk het gebruik der Toga 
zou zijn af te keuren, omdat onze Heer en Zijne Apostelen zich bij hunne prediking van 
geen onderscheiden gewaad hebben bediend. Immers de omstandigheden, waaronder de 
tegenwoordige Evangeliedienaar werkzaam is, verschillen grootelijks van die, waaronder 
de Heer en Zijne Apostelen optraden. En zeker lag het geenszins in hunnen geest, het na-
geslacht in dit opzigt aan hun voorbeeld te binden, gelijk dan ook de christelijke gemeente, 
ten aanzien van de inrigting en het geheel het uitwendige der openbare godsdienst, steeds 
hare zelfstandigheid heeft gehandhaafd. 

Natuurlijk kan het niet in de bedoeling der Synode liggen, dat het Toga-gebruik in de Vader-
landsche Kerk worde ingevoerd met onberaden ijver. Veeleer verwacht zij van de wijsheid 
en voorzigtigheid der voorgangers en bestuurders van de openbare godsdienst, dat zij in 
deze zaak den geest en de gesteldheid hunner gemeenten niet uit het oog zullen verliezen. Zij 
verwacht echter te gelijkertijd, dat de overtuiging van het wenschelijke eener eenparigheid 
van handelen in deze zaak allen zal bezielen, wier medewerking de Hooge vergadering 
inroept, en hen dringen om, zooveel in hun vermogen is, tot bereiking van het voorgestelde 
doel bij te dragen, en, waar zich hinderpalen mogten voordoen, naar doelmatige middelen 
uit te zien om dezen te overwinnen.

Is het denkbeeld niet bij de Synode opgekomen, om een bevel tot het gebruik der Toga uit 
te vaardigen, zij vertrouwt nogtans tevens, dat men haare broederlijke aanbeveling bereid-
vaardig zal aanmerken als een rigtsnoer, waarnaar elk, wiens roeping het is, tot bevordering 
van de belangen der Kerk mede te werken, zich ook behoort te gedragen, zelfs dàn wanneer 
hij tot het aanbevolen gebruik voor zich zelf geene genoegzame reden mogt zien. 

Met opzet rigt zij deze hare aanbeveling niet slechts aan de Evangeliedienaren, als voor-
namelijk daarbij betrokken, maar ook aan de kerkeraden in het algemeen, verzekerd, dat 
hunne gemeenschappelijke zamenwerking hier onmisbaar is. In gemeenten, waar ook de 
medewerking van H.H. kerkvoogden tot de bevordering dezer zaak kan bijdragen, vertrouwt 
de Synode dat deze van uwentwege daartoe ook zal worden ingeroepen. Zoo mogen allen 
de handen inéénslaan, om hetgeen tot stichting der gemeente, tot verhooging van den indruk 
en den invloed der openbare godsdienst, strekken kan, te ondersteunen. Zoo moge het Rijk 
van Christus onder ons bloeijen en het Godsrijk meer en meer komen!

Noot
 1. Handelingen, 1854, 240-242.
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