Historicus

In 1982 studeerde M.J. Aalders af bij prof. dr. C. Augustijn, hoogleraar kerkgeschiedenis aan de
Faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit. Zijn scriptie ging over Allard Pierson en
het theologisch kenprobleem
.

Tijdens zijn predikantschap te Woubrugge (1982-1990) legde Aalders zich toe op de
dogmengeschiedenis, hetgeen in 1990 resulteerde in een dissertatie over de jongere ethische
theologie onder de titel Ethisch tussen 1870 en 1920. Openbaring, geloof en ervaring bij J.J.P.
Valeton jr., P.D. Chantepie de la Saussaye en Is. van Dijk
(Kampen
1990).

In de jaren die volgden verschoof zijn interesse van de dogmengeschiedenis naar de
kerkgeschiedenis, die hij in samenhang met de algemene geschiedenis wil benaderen. Zo toont
hij in een artikel over de toga aan dat de invoering daarvan weinig of niets met theologische
voorkeuren of visies te maken had, maar het gevolg was van allerlei maatschappelijke
ontwikkelingen. In het najaar van 2001 is een studie verschenen over de ambtskleding van de
predikanten o.d.t. De komst van de toga. Verder publiceerde Aalders over de gevolgen van de
grondwet van 1848 op de godsdienstvrijheid en over H.J. Spijker, die grote invloed heeft gehad
op de scheiding van kerk en staat in de negentiende eeuw. Dit was het belangrijkste
onderzoeksthema dat hem in de jaren negentig van de twintigste eeuw bezighield: de
verhouding tussen kerk en staat.

Ten behoeve het Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse
Protestantisme
werden artikelen geschreven over P.D. Chantepie de la
Saussaye, H.J. Spijker, E.L. Smelik, H.P.Timmers Verhoeven, G.P. Kits van Heijningen, C.
Aalders en C.P. van Andel en anderen. Ook werkte hij mee aan de nieuwste versie van de
Christelijke Encyclopedie.

Aan het begin van de 21e eeuw verschoof zijn belangstelling naar de vroege geschiedenis van
de Gereformeerde Kerken in Nederland, mede als gevolg van het feit dat hij werd uitgenodigd
het gedenkboek van de Faculteit der Godgeleerdheid te schrijven bij het jubileum van de VU in
2005. Dit boek verscheen in 2005 onder de titel 125 jaar Faculteit der Godgeleerdheid aan de
Vrije Universiteit
(Zoetermeer 2005).
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In 2007 verscheen een verzameling opstellen die Aalders aan (de herkomst van) zijn familie
had gewijd, Aalders uit Mitling Mark (Amstelveen 2007), daarna legde Aalders zich toe op de
ontsluiting van het archief van de befaamde dr. J.G. Geelkerken. In 2012 verscheen een studie
over het Hersteld Verband, in 2013 verscheen de biografie van Geelkerken.
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