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HET HEILIGE LAND OF HET LAND VAN BELOFTE  
 
Een gereformeerd en een hervormd reisverslag vergeleken.  
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In het najaar van 1915 verschenen twee verslagen van een reis 
naar Palestina. Het ene was van de hand van dr. W.J. Aalders 
(1870-1945), kerkelijk hoogleraar aan de Universiteit van 
Groningen, het andere was van de hand van ds. Js van der 
Linden (1852-1926), gereformeerd predikant te Den Haag. 
Aalders maakte zijn reis naar Het land der belofte in 1913, 
Van der Linden bezocht Het heilige land in 1909. Het 
gelijktijdig verschijnen van deze beide boeken biedt een goede 
gelegenheid om ze met elkaar te vergelijken, ook en met name 
vanuit het verschil in kerkelijke herkomst van beide auteurs. 
Speelde die herkomst een rol in de wijze waarop ze keken naar 
en schreven over Palestina? 
 
Over de auteurs en hun boeken 
Jacobus van der Linden werd op 9 juli 1852 geboren te 
Dubbeldam als zoon van een welgestelde boer.1 Na zijn studie te 
Kampen werd hij christelijk gereformeerd predikant, 
achtereenvolgens te Westmaas (1874), Bolsward (1877) en Leiden 
(1878). In 1880 zag hij zich genoodzaakt om emeritaat aan te 
vragen als gevolg van een ernstige ziekte. Na zijn herstel 
werd hij nog in datzelfde jaar predikant te Heusden, om daarna 
predikant te ’s-Hertogenbosch te worden (1882). In 1893 werd 
hij predikant te ’s-Gravenhage, in 1920 werd hem emeritaat 
verleend, in 1926 overleed hij. Van der Linden was een geliefd 
en gerespecteerd predikant, een beminnelijk mens, die ook aan 
classis en synode zijn gaven niet onthield. Hij was daarnaast 
onder meer voorzitter van het bestuur van de Haagse Groen van 
Prinstererschool en curator van de Theologische School te 
Kampen. Drie zonen stierven in hun vroegste jeugd, zijn 
dochter stierf op 43-jarige leeftijd. Toen hij zijn reis naar 
het heilige land maakte, was hij 56 jaar oud en uitgegroeid 
tot een man van gezag in de Gereformeerde Kerken. 

Van der Linden maakte zijn reis zoals gezegd in 1909. 
Blijkens het kerkenraadverslag van 9 september 1909 had hij 
gevraagd om vier vakantiezondagen, te weten 24 en 31 oktober, 
en 7 en 14 november 1909. Dit verzoek werd diezelfde avond nog 
gehonoreerd.2 Tot vijfmaal toe verscheen er een reisverslag in 
de kerkbode.3 Hij startte zijn reeks brieven met een 
beschrijving van Marseille, waar hij en zijn reisgenoten, 
onder wie 25 predikanten, scheep gingen naar Griekenland. Na 

                                                        
1  Zie over hem J.P. de Bie e.a. (red.) Biographisch Woordenboek van Protestantsche Godgeleerden in Nederland I-VI,1 

(’s-Gravenhage z.j.-1949), aldaar VI,1, s.v.; D. Ringnalda, ‘Ds J. Van der Linden 9 juli 1852-20 februari 1926’, in: 
Jaarboek ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Nederland 11 (1927) 335-338; Joh. de Haas, Gedenkt uw 
voorgangers I-V (Haarlem 1984) aldaar II, 221-223. 

2  Gereformeerde Kerkbode. Weekblad van ’s-Gravenhage en Scheveningen, 12 september 1909, kerkenraadverslag van 9 
september.  

3  Gereformeerde Kerkbode. Weekblad van ’s-Gravenhage en Scheveningen, vanaf 31 oktober 1909. 
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een bezoek onder andere aan Athene, vertrokken ze naar 
Palestina, waar ze op 31 oktober aankwamen. Op 9 november 
vertrok het gezelschap vandaar naar Alexandrië, een week later 
was hij in Napels aangekomen en begon het laatste stuk van de 
thuisreis. 

Zijn boek over deze reis, uitgegeven bij J.H. Kok te 
Kampen, verscheen pas aan het eind van 1915. Het was, zo 
vermeldt de advertentie in De Heraut van 5 december 1915, 
uitgegeven in klein kwartoformaat, de prijs was ƒ 3,75. Het 
was ook te verkrijgen in 18 wekelijkse afleveringen a 17½ 
cent. De prijs was inclusief ‘prachtige stempelband’. Uit het 
productieboek van Kok blijkt dat er 2950 exemplaren zijn 
gedrukt, een behoorlijke aantal als we dit vergelijken met 
andere boeken. Van het boek Palestina en de Bijbel van Neil 
James, dat in dezelfde tijd verscheen, werden 2500 exemplaren 
gedrukt, slechts enkele boeken hadden een grotere oplage.4 Het 
geheel maakt een goedverzorgde indruk. De stevige linnen 
omslag is gebroken wit van kleur, de tweekleurige stempelband 
lijkt een afdruk van een houtsnede te zijn en stelt een 
straatje in een oosterse stad voor (Jeruzalem?). De afdruk is 
gesigneerd door Henri Wils, een bekend vervaardiger van 
houtsnijwerk, die na de val van Antwerpen (10 oktober 1914) 
naar Nederland was gevlucht en te Kampen en te Harderwijk werd 
geïnterneerd. Ook daar bleef hij zich toeleggen op de 
houtsnijkunst. Reeds in december 1914 hield hij te Kampen een 
tentoonstelling van zijn werk en wellicht is hij toen ook door 
Kok benaderd om iets te leveren voor een van diens boeken.5 

Aan het boek waren twintig foto’s toegevoegd. De uitgever  
had zich veel moeite getroost, zo vermeldt Van der Linden in 
zijn Voorwoord, om unieke foto’s te vinden. Deze trof hij aan, 
zo valt op het eerste binnenblad te lezen, bij de firma 
Unterwood and Unterwood te Londen. Kortom, het is een mooi 
uitgegeven boek, in een robuust formaat, compact en stevig. 
 
Aalders stond in 1913 – hij was toen 43 jaar oud - in zekere 
zin nog aan het begin van zijn carrière, zijn gloriejaren 
moesten nog komen.6 In 1870 geboren als zoon van de Amsterdamse 
predikant W.J.G. Aalders maakte hij als jongeling de Doleantie 
van nabij mee. Dat heeft hem niet weerhouden om theologie te 
gaan studeren aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna werd 
hij predikant te Buiksloot (1894) en Beesd (1901). In 1909 
promoveerde hij te Leiden bij P.D. Chantepie de la Saussaye op 
een proefschrift over Schleiermacher, in 1915 werd hij door de 
hervormde synode tot hoogleraar aan de Groningse universiteit 
benoemd voor de dogmatiek, het kerkrecht en de geschiedenis 
van de Nederlandse Hervormde Kerk. In 1923 werd hij 
                                                        
4  Gemeentearchief Kampen, Archief Uitgeversmaatschappij J.H. Kok, inventarisnummer 2573, Productieboeken. Zie over 

Kok J. van Gelderen (red), Uitgever en auteur. J.H. Kok over dr. A. Kuyper (Kampen) en D. Zoutman, 100 jaar Kok: Kok 
Kampen, een begrip in boeken (Kampen 1994). Interessant zijn ook de herinneringen van H.N. Ridderbos, ‘Oudestraat 5 
en 6. Een tijdbeeld’, in J. Van Gelderen e.a.(red.), Honderd plus tien. De Gereformeerde Kerken in Nederland en haar 
Hogeschool te Kampen. Een bundel opstellen en impressies (Kampen 1975) 100-113. 

5  Henri Wils (1892-1967). Deze gegevens over hem trof ik aan in Elseviers Geïllustreerd Maanschrift, een toonaangevend 
blad voor bellettrie en beschouwingen over literatuur, beeldende kunst en, populaire wetenschap. Dr. Paul de Keyser, ‘De 
Belgische houtsnijder Henri Wils’, Elseviers Geïllustreerd Maandschrift 25 (1915), dl 49, 414-415. 

6  D. Nauta e.a. (red.), Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme I-VI (Kampen 1978-
2006), aldaar I, 23-27. Zijn collega G. van der Leeuw schreef ‘Een herdenking van Willem Jan Aalders (19 september 
1970-19 maart 1945)’ in: Jaarboek der Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen 1944-45 (Amsterdam 
1946) 196-204. Aalders was in 1930 in de Akademie benoemd. 
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rijkshoogleraar, met als leeropdracht ethiek en 
godsdienstwetenschap. Deze taak vervulde hij tot 1940, toen 
hij met emeritaat ging. Geestverwant van zijn leermeester en 
van J.H. Gunning jr. ontwikkelde hij zich tot een van de 
belangrijkste hervormde theologen in het interbellum, als 
kerkbestuurder heeft hij een belangrijke rol gespeeld in het 
hervormde verzet tegen de Duitse bezetting. 

Uit het Woord vooraf dat Aalders aan zijn boek meegaf, 
blijkt dat het boek ‘verband houdt’ met een reis in het 
voorjaar van 1913 en dat hij het in de eerste helft van 1914 
had geschreven. De uitgave ervan werd echter vertraagd door 
het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog.7 De notulen van de 
vergaderingen van de kerkenraad van Beesd melden op 30 maart 
1913 het uitstel van de behandeling van enkele zaken, ‘in 
verband met de aanstaande afwezigheid van de predikant’. De 
volgende notulen zijn van 27 mei 1913. Uit niets blijkt dat 
Aalders, zoals zijn Haagse collega, toestemming aan zijn 
kerkenraad heeft gevraagd, en bijzondere maatregelen werden er 
niet getroffen: de kerkenraad vergaderde simpelweg niet zonder 
predikant.8 
 Aalders’werk werd uitgegeven door G.J.A. Ruys te Utrecht, 
een bekende uitgever in de hervormde wereld, en verscheen in 
ieder geval na 28 september 1915, de dag waarop Aalders zijn 
inaugurele oratie hield. Op het titelblad staat namelijk 
vermeld dat Aalders hoogleraar was aan de Rijksuniversiteit te 
Groningen. Uit Brinkmans catalogus valt op te maken dat het 
boek ƒ 3,25 kostte, voor een gebonden exemplaar betaalde men ƒ 
4,25.9 Het was daarmee iets duurder dan het boek van Van der 
Linden. Wellicht werd dat mede door het formaat bepaald. Het 
boek was namelijk royaal opgemaakt, met ruime marges. En ook 
in dit boek waren foto’s opgenomen, twaalf stuks, apart op een 
kartonnen bladzijde geplakt, ongetwijfeld een duurdere 
bewerking dan het tussenvoegen van de fotobladen zoals bij Van 
der Lindens boek was gedaan. De foto’s waren gemaakt door een 
reisgenoot van Aalders, en dus volstrekt uniek. Later werd het 
boek door Kok overgenomen. Wanneer dit gebeurde en waarom heb 
ik niet kunnen achterhalen. De gebonden editie kreeg een 
groen/blauwe linnen omslag, met goudkleurige letters, de 
binnenzijde vermeldde nog steeds Ruys als uitgever. Het geheel 
maakt zeker geen mindere indruk dan het boek van Van der 
Linden. Het maakt eerder een wat deftiger indruk: lang en 
slank, minder vierkant. Het is inderdaad een royaal boek. Na 
ruim negentig jaar ziet het boek van Van der Linden er echter 
beter uit dan het boek van Aalders. Het papier van dit boek 
bleek gevoeliger voor verzuring dan het papier dat Kok 
gebruikte bij het boek van Van der Linden.10 
 
 

                                                        
7  In Stemmen des Tijds 3 (1914) 1-30 en 113-145 publiceerde hij reeds een artikel over zijn reis naar Palestina, evenals een 

artikel over zijn bezoek aan Egypte (blz.465-496), dat hij aansluitend aan zijn reis naar Palestina bezocht. 
8   Het Archief van de Nederlandse Hervormde Gemeente van Beesd berust grotendeels in het Streekarchivariaat 

West‐Betuwe te Geldermalsen. Ik raadpleegde inventarisnummer 6, Notulen 18681919 en de inventarisnummers 
79 en 80, Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken 1912 en 1913.  

9  R. van der Meulen e.a., Brinkman's catalogus der boeken, plaat- en kaartwerken, die gedurende de jaren ... in Nederland 
zijn uitgegeven of herdrukt, in alphabetische volgorde gerangschikt, met vermelding van den naam en den prijs 
(Amsterdam). Ik raadpleegde de jaren 1911-1915 en 1916-1921. 

10   Het boek staat niet vermeld in de productieboeken van Kok over 1915, 1916 en 1917. 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Opzet en inhoud 
Aan de eigenlijke beschrijving van zijn reis laat Van der 
Linden enkele algemene beschouwingen vooraf gaan. Zo bakent 
hij onder meer zijn positie als reiziger naar het beloofde 
land af ten opzichte van andere reizigers. Er zijn er gekomen 
op zoek naar relieken, om die te aanbidden. Er zijn 
kruisvaarders gekomen. ‘Wij willen de Heiland volgen op zijn 
spoor’, zo stelt hij. Wie naar het beloofde land gaat, moet 
daar heen trekken met de Bijbel in zijn hand, in het geloof, 
en ter versterking van dat geloof.11 Daarmee schaart Van der 
Linden zich in de protestantse duiding van de zin der 
Palestina-reizen.12 
 
Hiermee correspondeert ook de opzet van het boek. In feite is 
Palestina een voorraadschuur van illustraties voor de 
Bijbelverhalen. Toch is dat niet de enige intentie van het 
boek. Dat blijkt ook wel uit de titel: Het heilige land bezien 
in het licht van Bijbel en historie. Door heel het boek heen 
wordt telkens uitdrukking gegeven aan Van der Lindens 
overtuiging dat de desolate staat waarin het land verkeert, 
gevolg is van het oordeel Gods over de Joden, die de Messias 
hebben verworpen. In die zin valt er vanuit de Bijbel licht op 
het Heilige Land. Ook hier voegt Van der Linden zich in de 
bestaande protestantse traditie.13 

Een en ander wordt nader uitgelegd in de hoofdstukken 3,4 
en 5. Daarin begint Van der Linden met een beschouwing over de 
huidige bestuurders en bewoners. Dat bestuur is toevertrouwd 
aan de pasja’s te Akka en Damaskus. Hun despotische bestuur is 
een slecht voorbeeld voor de plaatselijke sjeiks, die de 
verleiding moeilijk kunnen weerstaan om vooral voor zichzelf 
goed te zorgen. Daarbij zijn mohammedaanse onderdanen beter af 
dan niet-mohammedaanse. Er is sprake van afpersing en 
knevelarij, er is een hoge belastingdruk die de ontwikkeling 
van handel en industrie belemmert. ‘Het Turksche beheer acht 
ik den vloek voor het Joodsche Land.’14 Maar ook de Arabieren, 
te onderscheiden in fellah’s, akkerbouwers, en de 
rondtrekkende bedoeïenen, deugen niet. ‘De roofzucht der 
bedoeïen is spreekwoordelijk.’15 En wat betreft de fellahs, 
reeds ‘Straco’ riep uit dat de Arabieren niet deugden. Dat het 
om Strabo ging zullen zijn lezers wel niet beseft hebben, maar 
de overtuigingskracht van deze korte, krachtige typering 
zonder toelichting zal er niet minder om zijn geweest. Het 
eens zo bloeiende koninkrijk van David en Salomo was verworden 
tot een woest, veelal onbebouwd en steenachtig land. Meer 
bewijs was niet nodig. En waar er op het gebied van handel, 
nijverheid en landbouw iets tot stand was gekomen, was dat het 
gevolg van de inspanningen van de kolonisten, zo bevestigde 
Van der Linden het Europese superioriteitsdenken. De angst 
voor Turken, Arabieren en andere moslims zat er in West-Europa 
sedert 1523 (eerste beleg van Wenen door de Turken) en 1683 
(tweede beleg van Wenen) goed in. Bovendien werd het oplevende 

                                                        
11  In het heilige land, 12. 
12    J. de Hond, Verlangen naar het Oosten. Oriëntalisme in de Nederlandse cultuur ca 18001920 (Leiden 2008) 32‐36. 
13   De Hond, Verlangen naar het Oosten, 43‐44. 
14  Het heilige land, 22. 
15  Het heilige land, 23. 
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panislamisme ervaren als een bedreiging voor de Nederlandse 
koloniale macht.16 

Met dit laatste, de desolate toestand van het heilige land, 
wordt als vanzelf de overgang naar een volgend thema 
aangesneden, namelijk de verhouding van de Joden tot het 
heilige land. Die wordt alleen verstaan vanuit de legende van 
de zwervende Jood Ahasveros. Een legende, maar een met een 
diepe waarheid, aldus Van der Linden. Eeuwenlang heeft Israel 
over de aarde gezworven, veracht, gehaat, opgejaagd, verdrukt, 
‘toch nimmer stervende’.17 Dat is het bijzondere van het Joodse 
volk, dat het zich nooit vereenzelvigd heeft met de volkeren 
die hen hebben opgenomen. Wel hebben veel Joden een 
belangrijke plaats te midden van de andere volken ingenomen. 
Er is bij hen ‘een geestes- en geldmacht’ tot ontwikkeling 
gekomen die hen een niet geringe positie onder de volken doet 
innemen. Dit alles kan slechts verklaard worden uit het 
Verbond Gods. ‘God heeft dit volk geroepen om het volk Zijns 
eigendoms te zijn. God heeft dit volk geleid. Maar ook heeft 
God dit volk onder Zijne roede doen doorgaan, omdat het Hem 
heeft verworpen, Zijn liefderaad heeft miskend.’18 En hij 
eindigt zijn beschouwing met het citeren van de beruchte 
woorden: ‘Zijn bloed kome over ons en onze kinderen.’19 

Daarmee rijst de vraag of het oordeel Gods op de Joden zal 
blijven rusten of dat Israël eens zal mogen wederkeren naar 
zijn land. Van der Linden wijst op het feit dat sinds ongeveer 
1880 een gestage stroom Joodse emigranten Rusland verlaat en 
zich vestigt in Palestina. Onder christenen wordt dit alles 
vaak gezien vanuit een chiliastisch perspectief. Maar, zo 
houdt de predikant zijn lezers voor, men moet de profeten niet 
letterlijk nemen. De Geest der profetie kan niet gewild hebben 
dat in het laatst der tijden geheel ‘de Mozaïsche dienst weer 
hersteld en onderhouden zou worden door de geloovigen uit 
Israël en de heidenen’.20 Als we de profetieën letterlijk 
nemen, vallen we in het Jodendom terug. Of we leren inzien dat 
de inhoud van het Oude Testament eigenlijk het Nieuwe 
Testament is. In Christus komt alles tot vervulling. De 
profetieën spreken dus niet over het aardse Jeruzalem, maar 
over de geestelijke heerlijkheid van de kerk, aldus Van der 
Linden. Heeft Israel dan als volk geen toekomst meer? Ja 
zeker, zegt hij met een beroep op Romeinen 9-11. De verharding 
die over Israel gekomen is, is niet het einddoel van God. En 
als Israëls val al zo rijke vrucht heeft gedragen, hoeveel te 
meer zal Israëls wederaanneming dat niet? Er staat Israel nog 
heel wat te wachten, maar geen herstel van de Joodse staat. 
Verwachtingen in die zin zijn vrucht van het ongeloof, zo 
meende Van der Linden. 

Zoals terecht door De Hond is opgemerkt, nam de invloed 
van het chiliasme rond 1900 af. Algemeen wordt daarbij gewezen 
op A. Kuyper, die daarvan niets moest hebben. Toch is het 

                                                        
16   De Hond, Verlangen naar het Oosten, o.a. 360. 
17  Het heilige land, 28. 
18  Het heilige land, 34. 
19  Het heilige land, 35. Het betreft woorden uit Matheus 27: 25. 
20   Het heilige land, 39. 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nooit helemaal uit de GKN verdwenen.21 Bij Van der Linden, 
afkomstig uit de afgescheiden traditie, zien we enerzijds 
inderdaad de invloed van Kuyper, anderzijds kon hij zich 
blijkens zijn overwegingen toch niet helemaal aan het 
chiliasme onttrekken. 
 
Na deze inleidende hoofdstukken vangt het reisverslag aan. De 
gemaakte reis is goed te volgen, omdat Van der Linden de lezer 
daarover veel vertelt. Hij begon zijn tocht in Haifa, om 
vandaar over Nazareth naar de zee van Tiberias te reizen. 
Daarna volgde, met Safed als uitvalsbasis een uitstapje naar 
Tyrus en Sidon en een uitstapje naar Caesarea Philippi. 
Vandaar ging het terug naar Haifa, om dan per boot naar Jaffa 
te reizen en vervolgens naar Jeruzalem. Vandaar ging het naar 
Jericho, de Jordaan en de Dode Zee, om vervolgens vanuit 
Jeruzalem nog naar Bethanië, Bethlehem en Hebron te reizen. 
Een enkele maal is niet duidelijk of hij zelf al de beschreven 
plaatsen heeft bezocht, en in hoofdstuk veertien beschrijft 
hij hetgeen te zien valt voor wie van Sunem over Samaria en 
Silo naar Jeruzalem reist. Die trip, zo blijkt uit de 
vastgelegde reisgegevens, heeft hij zelf niet gemaakt. 
 
Het boek werd in Theologische Studiën lovend besproken door A. 
van der Flier, een ethisch theoloog. Een uitnemende gids, die 
pakkend kan vertellen, zo meende deze. ‘Zelfs routen die hij 
zelf niet gevolgd heeft, weet hij zoo aanschouwelijk te 
beschrijven, dat het is of hij daar geweest is (Hf. XIV).’22 
Zeker, er was ook kritiek. Dat betrof zijn opvatting dat alle 
profetieën die over Israel, Jeruzalem en Sion gaan, spreken 
over de heerlijkheid van de kerk. Ook wees hij op enkele 
kleine onjuistheden. Maar dit alles neemt niet weg dat het 
boek de goedkeuring van Van der Flier kon wegdragen. VU-
hoogleraar W. Geesink noemde het in De Heraut een fraai 
geschreven werk23, de Kamper oudtestamenticus J. Ridderbos was 
wat vlakker in zijn oordeel.24 
 
Aalders reisde in het voorjaar van 1913 naar het land der 
belofte. De reisgegevens zijn schaars. We weten dat hij van 
Venetië per stoomschip langs de kust van de Balkan reisde en 
dat hij een tussenstop te Korfoe maakte. Vandaar ging het naar 
Jaffa, van Jaffa ging het spoorslags naar Jeruzalem. Vandaar 
uit bezocht hij Jericho, de Jordaan en de Dode Zee, later ook 
Bethlehem. Daarna reisde Aalders naar Galilea, waar hij 
aankwam in Haifa en vervolgens de Karmel, Tiberias en de 
Thabor bezocht. Zijn vertrek bracht hem via Damascus in 
Egypte, en vandaar naar huis. Het boek bevat overpeinzingen en 
studie van de reisindrukken, zoals een van zijn recensenten 
het noemt.25 Het is geen goede reisgids. Daardoor worden we 
veel te weinig verplaatst naar het Palestina . Maar daar was 

                                                        
21   De Hond, Verlangen naar het Oosten, 46‐47. Zie ook G.J. van Klinken, ‘ Johannes de Heer als intermediair tussen 

kerk en pinksterbeweging’, in: George Harinck (red.), Steek elke pastorie in Brand!. Honderd jaar 
dwarsverbindingen tussen Pinkstergemeenten en protestantse kerken (Amsterdam 2008 = Ter Lezing no 3) 3‐9. 

22  Theologische Studiën 35 (1917) 35-39, aldaar 35. 
23  De Heraut, 14 mei 1916.  
24  Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 16 (1915-1916) 470. 
25  Stemmen voor Waarheid en Vrede, 1916, I, 90-91. De bijdrage is niet ondertekend en derhalve hoogstwaarschijnlijk van 

A.W. Bronsveld, de hoofdredacteur. 
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het Aalders dan ook niet om te doen. Een van de terugkerende 
opmerkingen is het verschil tussen de verwachtingen omtrent 
Palestina en de tegenvallende werkelijkheid ervan. Het heilige 
land is zo ‘wanhopig gewoon’.26 Wie Palestina bezoekt stuit 
voortdurend op de botsing tussen gevoel en werkelijkheid. Het 
woord heilig slaat dan ook niet op het land in zijn uiterlijke 
hoedanigheid, maar op de relatie waarin dit land staat tot het 
handelen van God. Maar dit land verloor zijn heiligheid 
‘zoodra God zich er aan onttrok, als zijn Volk door Hem te 
verlaten de betrekking tot den Heilige te verbrak, en de glans 
zijner heiligheid ophield over het land te schijnen’.27 Evenzo 
wordt het land nu heilig voor wie er God terugvindt. Dit alles 
bepaalt de toon van het boek. Het is niet uit op volledigheid, 
het is geen reisgids, het bevat meditaties, naar aanleiding 
van de ‘gewijde herinneringen’, waarvan de Bijbel draagster 
is. Het is op een andere manier vroom dan het boek van Van der 
Linden. Mystieker, beschouwelijker, spiritueler. 

Dit laatste wil niet zeggen dat Aalders geen scherp 
waarnemer was. Zo heeft hij oog voor de merkwaardige positie 
van de vrouw. Als verstokte vrijgezel valt het hem op dat er 
weinig vrouwen op straat te zien zijn. ‘Geheel gesluierd, 
gedaanten, geen levende menschen, en terwijl alles vol kleur 
en leven is, gaan zij in die kleur, welke eigenlijk geen kleur 
is: het zwart. Dit is tekenend voor de positie van de vrouw in 
oosten. Ze behoort tot de binnenwereld, in de buitenwereld is 
zij slechts een gestalte, een kleurloos iets, eigenlijk 
niets.’ En ook in die binnenwereld is het leven voor de vrouw 
ellendig, zo herinnert Aalders zich een gesprek met een 
zendelinge die in Egypte werkte. bevat het boek prachtige 
beschrijvingen van het landschap, en als hij een beschrijving 
geeft van fellahin en bedoeïen, laat hij zich daarbij minder 
dan Van der Linden leiden door de bekende vooroordelen.28 Toch, 
het boek ademt een wat weemoedige sfeer, de sfeer van de 
pelgrim die heimwee heeft naar het Vaderhuis. 
 
Zijn komst te Jeruzalem is voor Aalders aanleiding om nader in 
te gaan op de houding van de Joden tegenover Jeruzalem, en hij 
maakt dan verschil tussen de profeten en het volk. Het volk 
bindt God aan Jeruzalem, de profeten, met hun ‘geestelijke 
godsdienst’ binden Jeruzalem aan God.29 En toen Jeruzalem zich 
van God losmaakte, verviel de reden van haar bestaan. Daarom, 
door uwe schuld zal Sion als akkerland worden omgeploegd, zo 
citeert hij uit Micha 3.30 Maar de geschiedenis herhaalde zich. 
Want na de ballingschap werd Jeruzalem opnieuw een heilige 
stad, middelpunt der aarde. Maar ondertussen maakte men zich 
van haar Koning los. De stad werd een afgod. Niets is Jezus zo 
zeer aangerekend als zijn kritiek op deze veruitwendiging. De 
kerk wist aanvankelijk van het hemelse Jeruzalem. Maar toen de 
martelaarskerk wereldkerk werd, verviel ze in de zelfde fout 
als het Jodendom, de aanbidding van stenen. Bedevaarten, 
relieken, gewijde plaatsen, ze namen de plaats van de ware 
                                                        
26  In het land van belofte, 3, 4. 
27  In het land van belofte, 6. 
28  In het land van belofte, 164-165. 
29  In het land van belofte, vanaf blz 20. 
30  Micha 3: 9-12, uit de Leidse Vertaling. Over de streek rond de Dode Zee heet het dat God zonder voorbehoud de 

schoonheid der schepping opofferde aan de handhaving van zijn heerlijkheid. 
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godsdienst in en de halve maan heeft de plaats van het kruis 
ingenomen. Het leidde tot de kruistochten, maar tevergeefs. 
Want wie het zwaard opneemt, zal door het zwaard vergaan, zo 
verwijst Aalders naar het evangelie van Mattheus.31 In zijn 
beschouwingen naar aanleiding van zijn bezoek aan het 
tempelplein gaat Aalders daar dieper op in.32 Het plein doet 
hem denken aan de woorden van Jezus dat er geen steen op de 
andere zal blijven. ‘Eerst Israel, door God gezegend, maar 
door eigen schuld van dezen zegen beroofd.’ Dan de 
christelijke kerk, die beslag legde op het tempelplein. Toen 
deze kerk haar roeping verzaakte, kwam de gesel Gods, in de 
hand van Mohammed, ‘om de trouweloze te tuchtigen’.33 
 

Ook aan het zionisme wijdt Aalders enkele woorden.34 Vele Joden 
trekken op naar Jeruzalem. En voor Aalders, overtuigd van de 
bijzondere leiding van God met het Joodse volk ook na zijn 
verwerping, spelen daar Bijbelse motieven in mee. Hij verwijst 
naar de betekenis van de naam van Jesaja’s zoon: Schear 
Jaschub, een rest zal terug keren.35 Ook verwijst hij naar 
Romeinen 11: 25-29, het behoud van Israel, als de verborgen 
drijfveer achter het zionisme. En opnieuw is Jeruzalem het 
brandpunt van Europa’s staatkundige belangen. Daarbij dringt 
zich ook de eigenlijke vraag op wat de betekenis van het 
Oosten voor ons zal zijn. ‘Zal de wet, die eens in Jeruzalem 
verkondigd is, als de wil van God, beslag blijven leggen op 
het Westen? Zal het evangelie, als de prediking van het Kruis, 
de kracht Gods blijven, ook voor de kinderen van de twintigste 
eeuw?’36 De toekomst van Israel en van Jeruzalem is blijvend 
verbonden aan die van Christus. Zolang deze wordt verworpen is 
er voor Israel en voor Jeruzalem geen heil. Wordt hij 
aangenomen, dan zal Israel herleven en Jeruzalem worden 
herbouwd. Tot die tijd zuchten zowel Jodendom als kerk onder 
het oordeel.37 Ook in chiliastische kringen werden de bekering 
van Israel en de terugkeer naar Palestina met elkaar 
verbonden. 
 
Duidelijk is dat Aalders geboeid is door de terugkeer van de 
Joden naar Palestina en in het bijzonder naar Jeruzalem, en 
dat hij met velen in zijn dagen, op Bijbelse gronden, het 
besef deelde dat er bijzondere dingen gebeurden. Maar het valt 
ook op dat hij tegelijkertijd telkens weer het hart opheft en 
zich afkeert van de te grote nadruk op het aardse, op het 
concrete. Want dat is in feite het refrein van zijn boek. Hier 
beneden is het niet. Het gaat niet om het esthetische, om de 
schoonheid, het gaat om de waarheid. Als voorbeeld wijs ik op 
zijn beschrijving van Joppe, waar de gids hem het huis van 
Simon de leerlooier toont. Hij houdt niet van zulke 
‘traditionele, programmachtige indrukken, die mij volgens 

                                                        
31  Matheus 26: 53. 
32  In het land van belofte, 42-61. 
33  In het land van belofte, 49-50. Uitvoerig ook over het verval van de kerk in de hoofdstukken V en VI. 
34  In het land van belofte, 34-36. 
35  In het land van belofte, 35. Jesaja 7: 3. Later (blz. 184) heet het: ‘Dit volk heeft een te lang en te rijk verleden dan dat het 

geen toekomst zou hebben. Voor een natie, die God zoo tuchtigt, heeft hij een bestemming’. N.a.v. de kolonies in 
Galilea. Ze herinneren hem aan de profetieën (186). 

36  In het land van belofte, 39. 
37  In het land van belofte, 40-41. 
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tarief worden verkocht’. Hij bemint in de sfeer van de stad de 
zachte aanraking met het verleden. Het gaat niet om een 
binnenhuis, een plaats, een put. In Joppe, waar Cornelius en 
Petrus elkaar ontmoetten, is sprake van de verzoening van het 
Oosten en het Westen, van Jood en heiden, in Christus 
gesymboliseerd, ‘daarom is Joppe mij zoveel waard’.38 Ditzelfde 
thema, het zoeken naar het wezenlijke, keert telkens in andere 
gedaante terug, zoals in zijn meditatie over Bethanie, plaats 
van de ware aanbidding, van Martha, Maria en Lazarus, de 
plaats waar Jezus zijn leerlingen zegende en van hen scheidde. 
En dat over de exacte locatie daarvan wordt getwist, toont hoe 
onverbeterlijk de menselijke gehechtheid aan het zinnelijke 
is. ‘Ik heb weinige z.g. heilige plaatsen in Palestina gezien, 
zoó smakeloos als de kapel der hemelvaart met den afdruk van 
Jezus’ voet.’ 39 Ook voor de archeologische vondsten heeft hij 
gaandeweg minder belangstelling.40 Wat hij beleeft in Palestina 
is niet zozeer de vervulling van de profetische woorden, niet 
zozeer de verlevendiging van beeld zoals hij zich dat gevormd 
had aan de hand van de Bijbel. Voor hem is Palestina, als alle 
aardse dingen, een teken date de onzichtbare wereld Gods 
uitdrukt en daarheen verwijst. Het heilige land blijft een 
land van belofte. Een reismiddel voor de grote reis die zij 
afbeeldt. Daarom eindigt zijn boek met een meditatie over 
Johannes 21: Volgt gij mij! 
 
 
Een vergelijking 
Beide auteurs stammen uit een verschillende traditie en hun 
boeken dragen daarvan de sporen. Toch is het niet zo simpel om 
de verschillen op die herkomst terug te voeren. Ik wijs op 
enkele in het oog springende verschillen. 

• Het ene boek is stevig en kloek, zich als het ware aan de 
koper opdringend, het andere geserreerd, royaal, een 
beetje deftig. 

• De een geeft een zo compleet mogelijk verslag en beschrijft 
zelfs die gebieden waar hij zelf niet is geweest. De 
ander heeft of niet alles bezocht of niet alles 
beschreven. Zijn doel was anders. 

• De een wilde de lezer de Bijbel leren lezen én laten zien 
dat de Bijbelse profetieën betrouwbaar zijn, de ander 
voerde de lezers daarnaast mee naar grotere hoogten en 
rijkere vergezichten. 

• Beide auteurs beseffen dat de rol van het Jodendom na de 
val van Jeruzalem nog niet is uitgespeeld en dat de 
wereld nog wat te wachten staat. 

• De een heeft meer aandacht en hecht meer waarde aan de 
archeologische opgravingen en het gelijk van de Bijbel, 
de ander wendt zich geërgerd af van de archeologische 
opgravingen en discussies. 

Wie de resultaten van het onderzoek van J. de Hond op zich 
laat inwerken, komt in ieder geval tot de conclusie dat beiden 
in een lange, protestantse traditie van Palestinareizen en 
beschrijvingen stonden. Maar speelt de verschillende 

                                                        
38 In het land van belofte, 13. 
39 In het land van belofte, 107. 
40 In het land van belofte, 139‐140. 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kerkelijke achtergrond een rol? Wellicht dat de verschillende 
positie van de predikant in de beide kerkgenootschappen blijkt 
uit de wijze waarop hun vakantiereis in de notulen is 
verwerkt. De hervormde predikant had een machtiger positie 
binnen zijn kerkenraad dan de gereformeerde. En in ieder geval 
kan wel gedacht worden aan een verschillende theologische 
traditie. Aalders heeft duidelijk minder dan Van der Linden 
behoefte om het gelijk van de Bijbel te bewijzen aan de hand 
van de archeologie en betoont zich daarmee een getrouw 
aanhanger van de ethische theologie.41 Wat ook direct opvalt, 
is de atmosfeer die beide schrijvers oproepen. De een 
zekerder, overtuigder, de ander inniger, intenser. De een 
doorschrijdt het heilige land dat het gelijk van de Bijbel 
bewijst, de ander weet deze reis een afspiegeling van de reis 
naar het land van belofte. Het is niet zo eenvoudig om aan dit 
verschil aan atmosfeer ook theologische woorden te geven, maar 
het heeft ongetwijfeld te maken met het verschil tussen 
ethischen en gereformeerden. Misschien wel tot de kern van dit 
verschil: een verschil in massiviteit, in vastigheid, in 
zekerheid en verzekerdheid. Maar overigens is er meer 
verwantschap dan ik te voren had verwacht. Dit betreft in het 
bijzonder hun worsteling met het ‘verschijnsel Israël’. 
 
M.J.Aalders 
Amstelveen, 1 juli 2008 
Geboren: 1954, Kerkhistoricus 
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M.J. Aalders, Ethisch tussen 18701920. 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Openbaring, Schrift en 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