
aalders uit
 mitling-mark

Verzamelde opstellen

onder redactie van
M.J. Aalders





titel 1

Aalders uit Mitling-Mark



hoofdstuk2 titel 3

De dorpen Mitling en Mark 
liggen tussen Leer en Papenburg 

aan de oever van de Ems ( ost ijde).



hoofdstuk2 titel 3

aalders uit mitling-mark

Verzamelde opstellen

onder redactie van M.J. Aalders

Amstelveen 2007



hoofdstuk4 titel 5

Foto omslag: ‘An der Ems bei Mitling Mark’, olie op linnen, 40 x 30 cm, 2002. 
De kunstenaar Herbert Bu  leeft en werkt in Boekzetelerfehn (Oost-Friesland) 
Voor meer informatie over de schilder zie www.galerie-navalis.de

Eerste uitgave, maart 2007
Uitgegeven in eigen beheer

 2007, M.J. Aalders, Amstelveen

isbn  978 90 77157 06 0
nur  680

Technische verzorging: De Zaak Haes, Amstelveen
Vormgeving: Hans Seijlhouwer, Amstelveen
Drukwerk: Repro House Amsterdam

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen 
in een geautomatiseerd gegevensbestaand, 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. 



hoofdstuk4 titel 5

  Verantwoording 7

 1 M.J. Aalders
   Oost-Friese voorouders (  1630-1819) 9

 2 M.J. Aalders
   Voorouders in Nederland (1819-1926) 23

 3 M.J. Aalders
   Stamreeks en parenteel van Gerhard J.D. Aalders 49

 4 M.J. Aalders
   De gefrusteerde loopbaan van ds. Jean Daniel 
   Cocheret de la Morinière (1794-1860)  61

 5 M.J. Aalders
   G.J.D. Aalders, de bekeerde predikant 83

  C. Houtman
   Prof. dr. Gerhard Charles Aalders 103

 7 M.J. Aalders
   Een laatste oprisping  Kampen en de vu in 1912 109

 8 M.J. Aalders
   J.C. Aalders als predikant van de Gereformeerde
   Kerken in Nederland 125

 9 M.J. Aalders
   Ds. J.C. Aalders (1881-1966) als predikant van
   de Gereformeerde Kerken in Hersteld Verband 139

 10 Nathan Dasberg
   Maria Anna Elisabeth Aalders 151

inhoud



hoofdstuk6 titel 7

 11 M.J. Aalders
   Henry William Aalders (1886-1945) 155

 12 M.J. Aalders
   Antoine Johannes Aalders 157

 13 Guus van Hemert
   Gerhard Jean Daniël Aalders (1905-1991) 161

 14 L.H. Kwast
   Jan Gerrit Aalders (Tzummarum 30 nov. 1909 
   Epe 9 april 2002) 163

 15 M.G. Ton 
   Mr. G.Ch. Aalders (1912-1972) 167

 16 M.J. Aalders
   Dr. Cornelis Aalders 169

 17 George Puchinger
   Gesprek met C. Aalders uit Utrecht 173

 18 Herman Oevermans en Johan Snel
   Dr. W. Aalders  189

 19 M.J. Aalders
   Een vader had twee zonen. Bij het overlijden
   van dr. W. Aalders 205

 20 L. de Blois
   Prof. dr. Gerhard J.D. Aalders H.Wzn. 
   Rotterdam 26 november 1914  
   Baarn 17 oktober 1987 209

  Noten  215

  Register 245



hoofdstuk6 titel 7

verantwoording

Tijdens mijn studententijd (1974-1982) heb ik me enige tijd beziggehouden met 
stamboomonderzoek. Er was me te vaak gevraagd ‘van wie ik er een was’ om niet 
te beseffen dat een mens in een bepaalde traditie opgroeit en staat. Die traditie wil-
de ik leren kennen. Dit leidde uiteindelijk tot de publicatie van een deel van onze 
stamboom in het boek De dolerenden van 1886 en hun nageslacht (Kampen 1990).
 
Maar daarbij bleef het niet. Een stamboom bevat alleen namen en data. Wat 
waren het voor mensen, die leden van ons voorgeslacht  In 1996 schreef ik een 
artikel over de eerste predikant in onze familie, J.D. Cocheret de la Morinière 
(1794-1860). Mijn nieuwsgierigheid naar hem was gewekt toen ik via het inter-
net ontdekt had dat hij enkele publicaties op zijn naam had staan. Nadat ik in 
2001 een voordracht over dr. J.G. Geelkerken had gehouden, kwam het onder-
zoek naar de familie opnieuw onder mijn aandacht. Want naar aanleiding van 
die voordracht werd ik uitgenodigd iets te schrijven over ds. J.C. Aalders (1881-
1966), die ‘met Geelkerken meeging’. Ondertussen ontving ik een uitnodiging 
een artikel over dr. C. Aalders (1908-1999) te schrijven ten behoeve van het i-
ogra sch Lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme en 
kreeg ik het verzoek een boek te schrijven over de geschiedenis van de Faculteit 
der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit. In dat kader kwam ik op het spoor 
van de betrokkenheid van G. Ch. Aalders (1880-1961) bij de spanningen tussen 
Kampen en de vu in 1912. Ook verzamelde ik in de loop der jaren artikelen die 
anderen over leden van deze familie hebben geschreven. Door dit alles groeide 
het beeld dat ik van onze familie had. Dat beeld heb ik met dit boek willen vast-
leggen voor mijn beide zonen. Het is dus een familieboek, en het draagt daarvan 
de sporen. 

De familie Aalders is afkomstig uit Oost-Friesland. Gedurende 200 jaar, zo valt 
na te gaan, woonde zij bij of in de stad Leer, aan de oever van de Ems. In 1817 
verhuisde Gerhard Aalders naar Leeuwarden, rond 1850 woonden al zijn kin-
deren in Amsterdam. Hij zelf was klerk, zijn zoon Johannes Christiaan had een 
bedrijf in apothecaire behoeften en chirurgicale instrumenten. Uit diens huwelijk 
met H.M.H.M. Cocheret de la Morinière werd onder anderen Gerhard Jan Da-
niel geboren. Deze kwam onder invloed van de christelijke gereformeerde predi-
kant A. Brouwer tot bekering en besloot theologie in Kampen te gaan studeren. 
Daarna werd hij predikant. Gerhard Jan Daniel had drie zonen en een dochter: 1. 
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Gerhard Charles. die klassieke letteren en theologie studeerde aan de vu en later 
hoogleraar Oude Testament werd aan die universiteit; 2. Johannes Christiaan, 
die theologie studeerde aan de vu en predikant werd. In 1926 verliet hij de gkn 
en ging hij over naar de gkn in Hersteld Verband, in 1936 werd hij Nederlands 
Hervormd; 3. Henry William, die onderwijzer werd, later hoofd ener school; 4. 
Mary Anna Elisabeth, bankemployee. Ook had hij zes kleinzonen. 

Ik begin met een beschrijving van de lotgevallen van de familie Aalders in Oost-
Friesland (hoofdstuk 1) en Nederland (hoofdstuk 2), in hoofdstuk 3 gevolgd 
door de stamreeks en de parenteel van ds Gerhard Jan Daniël Aalders (1855-
1926). Daarna volgen artikelen over personen in het parenteel voorkomen. De 
ordening is op basis van de verschillende takken, en daarbinnen op leeftijd. Ik 
begin echter in hoofdstuk 4 met een artikel over ds J.D. Cocheret de Morinière, 
de grootvader van ds Gerhard Jan Daniël. Daarna volgt een beschrijving van 
deze bekeerde predikant (hoofdstuk 5). In de hoofdstukken 6-11 komen zijn 
kinderen aan de orde, gevolgd door een hoofdstuk over een oomzegger, Antoine 
Johannes (hoofdstuk 12). Deze komt dus niet in het parenteel voor, maar hoort 
wel tot dezelfde generatie als de kinderen van G.J.D. Aalders. De hoofdstukken 
13-20 gaan over de kleinzonen van ds G.J.D. Aalders. Eerst de kleinzonen uit tak 
A, dan de kleinzonen uit tak B, en tenslotte de kleinzoon uit tak C. 

Ik dank allen die mij op de een of andere wijze bij dit werk hebben geholpen, 
archiefambtenaren, collega-genealogen, familieleden, vrienden en bekenden. 

Maart 2007
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Het verhaal van de familie Aalders begint voor zover bekend in Mitling-Mark, 
een tweelingdorp aan de Ems in Oost-Friesland. Het waren gezeten boeren en 
speelden een rol in het kerkelijk leven. In de tweede generatie verhuisde de fa-
milie naar Ihrhove, een tiental kilometers landinwaarts. Vandaar toog Jacob 
(generatie iv) naar het naburige Leer. Zijn zoon Gerhard (generatie v) verhuisde 
in verband met zijn huwelijk naar Leeuwarden. Diens kinderen (generatie vi) 
kwamen allen in Amsterdam te wonen. Daar kwam Gerhard Jan Daniël (genera-
tie vii) tot bekering en besloot hij predikant te worden. Twee van zijn zonen en 
enkele kleinzonen volgden zijn voetsporen, enkele kleindochters trouwden met 
een predikant. Anderen kwamen in de wetenschap terecht. Het begon echter aan 
de oever van de Ems.

 1. Ter oriëntatie

Oost-Friesland was lange tijd een zelfstandig graafschap, totdat het in 1744 werd 
ingelijfd bij het Pruisen van Friedrich Wilhelm i (1740-1786). Na deze Pruisische 
periode volgde inlijving bij het Koninkrijk Holland (1807-1810) en bij het kei-
zerrijk van Napoleon (1810-1813). Vanaf 1815 hoorde Oost-Friesland bij het 
Hannoverse Koninkrijk, om in 1866 opnieuw bij Pruisen ingelijfd te worden.1 

Tussen Groningen en Oost-Friesland bestaan oude banden. Oost-Friesland had 
bijvoorbeeld met Groningen gemeen, dat beide landen in de late Middeleeuwen 
het gebruik van de Friese taal hadden opgegeven en het Nedersaksisch dialect 
hadden aangenomen. Maar ook in politiek opzicht waren er allerlei banden. Een 
van Oost-Friese graven, Edzard i Cirksena, is rond 1500 zelfs enige tijd heerser 
van Oost-Friesland en Groningen geweest. Die banden werden in de loop van 
de zestiende eeuw zo mogelijk nog intensiever. Want doordat in de Nederlanden 
een steeds scherpere tegenstelling met, en uiteindelijk een oorlog tegen de Span-
jaarden ontstond, kwam het zover dat Oost-Friesland een toevluchtsoord werd 
voor religieuze en andere vluchtelingen. 
 Aanvankelijk vonden veel doopsgezinden er een veilig heenkomen, later 
ook veel calvinisten. In 1571 had te Emden zelfs de eerste synode van de Ge-
reformeerde Kerk plaats.2 Als gevolg hiervan was het tussen 1550-1600 een 
voorspoedige tijd. De vluchtelingen brachten welvaart. Dat geldt tenminste 

1 oost-friese voorouders
 (circa 1630-1819)

 M.J. Aalders
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steden als Leer en Emden. De stad Leer dankte er een bloeiende lakenindu-
strie aan, een sektor waarin vooral de doopsgezinden werkzaam waren. En 
voor Emden betekende de komst van de vluchtelingen het begin van een on-
stuimige groei. Kende de stad aanvankelijk zo’n 8000 inwoners, in 1580 was 
dat aantal gegroeid tot 16  20.000. Een stad dus die meer geloofsvluchtelin-
gen  voornamelijk uit de Nederlanden afkomstig  telde dan autochtonen. 
De overwegend welgestelde gereformeerden brachten de stad tot grote econo-
mische bloei. Emden had in die tijd bijvoorbeeld meer schepen dan Engeland. 
 Met de verovering van de stad Groningen in 1594 door de Staatse legers 
werden de rollen omgekeerd. Van de beschermden werden de Nederlanders 
beschermers. De Staten-Generaal kregen steeds meer invloed in Oost-Friesland. 
Deze ging zover dat Oost-Friesland tot 1744 in feite een satellietstaat van de 
Verenigde Nederlanden was. In Emden en Leer lagen bijvoorbeeld Nederlandse 
garnizoenen. Uit dit alles had de graaf van Oost-Friesland reeds in de 17e eeuw 
zijn conclusie getrokken en officieel om toetreding van zijn land tot de Republiek 
der Verenigde Nederlanden gevraagd, wat werd afgewezen. 
 Vanaf 1807 maakte Oost-Friesland onder Koning Lodewijk Napoleon enige 
jaren deel uit van het Koninkrijk Holland. Aan het kortstondige bestaan van 
dit Koninkrijk werd in 1810 door Napoleon een einde gemaakt. Oost-Friesland 
werd, met de rest van het Koninkrijk Holland, ingelijfd bij het Keizerrijk Frank-
rijk. Hadden de Oost-Friezen zich bij Lodewijk Napoleon redelijk thuisgevoeld, 
door zijn broer voelden ze zich uitgebuit. De zware belastingdruk en de gevolgen 
van het continentale stelsel deden zich goed voelen. Oost-Friesland verarmde in 
deze jaren. Daarbij kwam dat onder Napoleon de dienstplicht werd ingevoerd. 
Enkele duizenden Oost-Friezen maakten als gevolg daarvan de veldtocht naar 
Rusland mee. De bevrijding in 1813 was dan ook zeer welkom. 
 Het einde van de overheersing door Napoleon betekende ook het einde van de 
Nederlandse politieke invloed in Oost-Friesland. Vanaf die tijd behoorde Oost-
Friesland bij het Hannoverse Koninkrijk. Toen begon het proces van verduit-
sing. Want ondanks de Pruisische heerschappij in de achttiende eeuw waren de 
culturele banden tussen de Republiek en Oost-Friesland hecht gebleven. Ook de 
inlijving bij Hannover leidde niet in een keer tot grote veranderingen. Veel Oost-
Friezen bleven in de negentiende eeuw in Groningen studeren; op het platteland 
was de taal tot ver in die eeuw het plattdeutsch, in vele kerken en op vele scholen 
werd Nederlands gesproken. Van officiële zijde werd dat alles, zoals gezegd, 
pas tegengegaan vanaf de Hannoverse tijd (1815). Toen werden ook de namen 
verduitst en het werd gebruik van het Duits bevorderd. Maar de Oost-Friezen 
gaven zich niet gemakkelijk gewonnen. In Ihren (vlakbij Ihrhove) woedde op de 
school rond 1850 een heuse taalstrijd: moet er in het Duits of in het Nederlands 
les worden gegeven  Het kwam tot een Salomonsoordeel: de ene dag werd er 
Nederlands gesproken, de andere dag Duits. Zo ging het ook in vele kerken. Pas 
in 1889 werd te Emden voor het laatst in het Nederlands gepreekt.

Kenden steden als Leer en Emden in de zeventiende eeuw een zekere bloei, an-
ders lag dat op het platteland. Het was woest en verlaten, bestaande uit weinig 
vruchtbare geest-, veen- en heidegronden. Veel delen van Oost-Friesland waren 
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niet of slecht toegankelijk. Het leven moet er niet eenvoudig zijn geweest. Pas aan 
het einde van de achttiende eeuw werden er serieuze plannen ontwikkeld om tot 
ontginning over te gaan. 
 Behalve door de aard van de grond werd het leven in Oost-Friesland in sterke 
mate bepaald door de strijd tegen het water. Grote delen van het platteland wer-
den regelmatig overstroomd. Een beruchte watervloed was die van 25 december 
1717, toen de familie Aalders in Mitling-Mark woonde. Het water drong door 
tot bij Aurich. Honderden huizen werden weggespoeld, de dijken verdwenen 
volledig onder water. Volgens de officiële cijfers stierven er toen 2752 mensen,  
en vele boeren moesten hun boerderij verlaten. Het kan niet anders of de familie 
Aalders heeft hiermee te maken gehad. Deze woonde toen immers onder de dijk 
aan de Ems. 
 Een politieke ramp voltrok zich in 1761 rond Ihrhove, toen als gevolg van de 
Zevenjarige Oorlog Franse troepen tussen 22 september en 7 oktober enkele 
dorpen in de omgeving plunderden en platbrandden. Een heftige veldslag vond 
plaats bij Loga (nabij Leer). Een en ander gebeurde onder leiding van generaal 
Louis Gabriel Marquis de Conflans. Deze heeft de twijfelachtige eer dat zijn 
naam voortleeft in het woord ‘conflanser’, dat is: roversbende. We kunnen ons 
voorstellen dat een en ander ook op de inwoners van Ihrhove een grote indruk 
heeft gemaakt, en ongetwijfeld trof dit geweld ook de familie Aalders, die zich 
daar inmiddels gevestigd had. 

 2. De betekenis van de naam Aalders 

In vroeger jaren werd de familienaam geschreven als Aaldrickts, Aaldericks 
of Aalderks. Deze vorm komt in Nederland niet voor en afgaand op wat we 
op het internet onder de naam Aalderks vinden, is het een typisch Oost-Friese 
naam.3 Volgens het Meertens-instituut komt Aalderk van Adelrik.4 Dat is een 
tweestammige Germaanse naam, die reeds in de zesde eeuw na Christus voor-
kwam (Athalaricus, een Oostgotenvorst). De twee stammen die samen de naam 
Aalderk vormen zijn: adel- en -rik. Adel- is een oude Germaanse naamstam die 
waarschijnlijk is afgeleid van de stam ‘ath’, d.w.z.: goed. De oorspronkelijke be-
tekenis is ‘voornaam geslacht’. Het achtervoegsel -rik is eveneens een Germaanse 
naamstam, met als betekenis machtig, aanzienlijk, of: heerser. In het Germaanse 
taalgebied is het vaak een determinatief in de betekenis: koning over iets, of het 
is een intensiverend element met een adjectivische betekenis: machtig, groot, rijk 
aan iets. De naam Aalderk zou dus kunnen betekenen: rijk aan voornaamheid, 
machtig door goedheid, etc. Voor zover mij bekend correspondeert deze naam 
niet met de sociale positie van de familie Aalders. Het waren gevestigde boeren, 
en dat was op het Oost-Friese platteland al heel wat. De Oost-Friese boeren gin-
gen prat op hun zelfstandigheid, de adelaar was dan ook een geliefd symbool. 
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 3. Stamboomonderzoek in Oost-Friesland 

Het stamboomonderzoek bracht me van Amsterdam (2e helft 19e eeuw) via 
Leeuwarden (1819-1844) naar de stad Leer (rond 1800) en vandaar naar de 
oever van de Ems (1630-1800). Vanaf 1811 hield de overheid in Nederland al-
lerlei gegevens over haar burgers bij, met name geboorte, overlijden en huwelijk 
(de zogenaamde Burgerlijke Stand). Daarnaast zijn er de Memories van Succes-
sie en de Bevolkingsregisters die hebben bijgedragen aan de beschrijving van de 
wederwaardigheden van de familie Aalders in de negentiende eeuw. V r die tijd 
zijn er minder bronnen beschikbaar. In die periode zijn we geheel afhankelijk 
van de kerkboeken, meestal bijgehouden door de predikant ter plaatse. Dat was 
in Oost-Friesland niet anders dan in Nederland. Daarbij wordt de onderzoeker 
zeer geholpen door het feit dat de ledenadministratie tegenwoordig (veelal) in 
druk beschikbaar is.5 De spelling van de naam geeft nog de minste problemen. 
Het verschil tussen Aalderks of Aeldericks is niet zo groot dat de namen onher-
kenbaar zijn geworden. Een enkele keer is kennis van het plattdeutsch daarbij erg 
handig. De meeste predikanten spraken geen platt en konden zich wel eens ver-
gissen in de schrijfwijze. In Mitling-Mark beginnen de kerkboeken in 1637, pas 
vanaf 1710 lijkt de ledenadministratie enigszins compleet. Voor die tijd kende de 
kerk geen lidmatenadministratie. 
 Problematischer voor de onderzoeker is dat vaste achternamen in Oost-Fries-
land veel langer dan in Nederland ontbraken: men vernoemde het voorgeslacht 
en gebruikte daarbij voor de achternamen het patroniem: Aalderk Jans was de 
zoon van Jan Aalderks. Maar behalve de patroniemen zoals we die in Nederland 
kennen, kon ook de moeder vernoemd worden in het matroniem, of haar vader. 
Een man kon ook de naam van zijn vrouw aannemen. Het ontbreken van een 
vaste achternaam is er de oorzaak van dat familiebanden na twee generaties on-
duidelijk worden, althans, niet direct uit de achternaam blijken. De patroniemen 
zorgden er bovendien voor dat dezelfde namen nogal eens voorkwamen. Overi-
gens bleven vrouwen in Oost-Friesland hun eigen naam gebruiken. 
 De eerste voorschriften om een vaste achternaam te gaan gebruiken, dateren 
uit de tijd van Napoleon (1811). In 1826 werden die voorschriften door de 
Hannoverse overheid vernieuwd, in 1874, toen de burgerlijke stand in Oost-
Friesland werd ingevoerd, nogmaals. Edoch, Oost-Friezen gaven weinig om die 
opgelegde achternamen, het patroniem was veel belangrijker. Tot op vandaag 
wordt het patroniem gebruikt, nu overigens met goedkeuring van de overheid, 
zij het dat tevens een vaste achternaam verplicht is.
 Het is de Hannoverse overheid geweest die is begonnen de namen te verduit-
sen. Een van onze voorouders, in Nederland Aalders geheten, heette volgens een 
Duitse vrijstelling van militaire dienst Ahlers. Dat was ook de naam van zijn 
vader in een notariële acte, doch deze Jacob tekende die als Jacob J. Aalders. 
Hier zien we dat het oude patroniem Aalders geworden is tot een vaste achter-
naam, terwijl het patroniem (in dit geval Jansshen) daaraan toegevoegd is. In 
feite noemde hij zich: Jacob, de zoon van Jan, de zoon van Aalderk. Dat hij de 
Nederlandse vorm van zijn naam gebruikte, kan een protest zijn geweest tegen 
de opdringende verduitsing. Hoe dan ook, het vermoeden ligt voor de hand dat 
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de naam Ahlers de officiële naam is geworden van die familieleden die niet naar 
Nederland zijn verhuisd. In Oost-Friesland komen overigens beide vormen, de 
Nederlandse en de Duitse, naast elkaar voor. Daardoor is het mogelijk dat men-
sen die de naam Aalderks dragen tot dezelfde familie behoren als zij die de naam 
Ahlers dragen. 

Ook bij de voornamen bestonden vaste gebruiken. De oudste zoon werd ver-
noemd naar de grootvader van vaderszijde, de tweede naar de grootvader van 
moederszijde. De oudste dochter werd vernoemd naar de grootmoeder van va-
derszijde, de tweede dochter naar de grootmoeder van moederszijde. Van deze 
regel werd nogal eens afgeweken: een naam mocht in de familie niet uitsterven, 
dus ook een overleden oom of tante kon worden vernoemd. In de familie Aalders 
is het vernoemen tot ver in de twintigste eeuw in zwang gebleven. 

Is genealogisch onderzoek in Oost-Friesland dus niet zonder problemen, in het 
geval van de familie Aalders viel het nog wel mee. Althans, zolang we in rechte 
lijn bleven zoeken. Anders wordt het voor wie nieuwsgierig is naar de vertak-
kingen van de familie. Maar zover ben ik nog niet gekomen.

 4 Johan Aalderickts en zijn nazaten

In deze paragraaf vertel ik het ‘verhaal bij de stamboom’ vanaf het begin in Mit-
ling-Mark (ongeveer 1630) tot aan de verhuizing naar Leeuwarden (1819). De 
stof is verdeeld over delen die samenhangen met de woonplaats van de familie 
Aalders: Mitling-Mark, Ihrhove en Leer. 

Aan de oever van de Ems 
Mitling is een oud dorp dat reeds in de Middeleeuwen genoemd wordt en al snel 
min of meer vergroeid raakte met Mark. Al eeuwen worden beide dorpen in een 
adem genoemd. Men zegt dat de bewoners geen ruzie maakten over de grens, 
maar voor een pragmatische oplossing kozen: Mitling had de kerk6, Mark de 
school en de molen. Die kerk staat enigszins buiten het dorp, op een ‘warft’, een 
kunstmatige heuvel, die als toevluchtsoord diende bij overstromingen. 
 Mark, waar de familie Aalders vandaan komt, kent al eeuwen een molen. Het 
exemplaar dat er nu staat dateert uit 1843, in de zestiende eeuw stond er een 
‘Bochwindmolen’ ten behoeve van het malen van graan. Tegenwoordig is er een 
klein museum in het dorp gevestigd.

Er is reden om te veronderstellen dat Johan Aalderickts onze oudst bekende 
stamvader is. Hij woonde te Mark, aan de oever van de Ems, in het ‘Overle-
dinger land’, het land ‘over de Leda’, waar hij in 1689 overleed.7 Een collega-
onderzoekster meent dat zijn vrouw wellicht Grietje Ibelings heette, maar vast 
staat dat niet, en van haar is verder niets bekend.8 Het ligt voor de hand te 
veronderstellen dat Johan Aaldrickts de zoon van Aaldrick Jans was, maar ook 
hem heb ik niet kunnen traceren. Wel noemen de boeken van Mitling-Mark nog 
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de aanwezigheid van ene Otto Aalderickts, die overleed in 1695. Of en hoe hij 
met Jan verwant is, valt niet uit de boeken op te maken.9 En 100 jaar eerder is 
er in Mitling-Mark al sprake van Ude Alrikes en van Alrick Hae ken. Omdat de 
naam in Oost-Friesland niet zo heel veel voorkomt, is het niet onwaarschijnlijk  
dat ook zij tot de familie Aalders mogen worden gerekend.10

  Johan Aalderickts,  1689 te Mitling-Mark
    Huberich (1672- )
    Ette (1682-1700)
    Aalderik ( -1759)

Van Johan Aalderickts zijn twee kinderen bekend, Huberich en Ette.11 De laatste 
overleed op achttienjarige leeftijd, Huberich huwde met Roloeff Peters.12 Omdat 
ene Aalderik Jans een van zijn dochters Huberich noemde, is het zo goed als zeker 
dat ook hij een kind van Johan Aalderickts was. En in ieder geval staat onom-
stotelijk vast dat deze Aalderik Jans13 onze voorvader is. Deze trouwde in zijn 
geboorteplaats Mitling-Mark op 21 oktober 1708 met Eite Mennen (1690-1733), 
dochter van Menne Cornelis en Wopke Jansen.14 Menne Cornelis was een geze-
ten boer, en dat was ook het geval met Johan Aalderickts. De kinderen kwamen 
dus uit dezelfde stand. Het echtpaar kreeg twaalf kinderen, van wie er minstens 
vier op jonge leeftijd overleden. De namen Wopke, Etta, Remde, Menne en Tybe 
stammen uit de familie van de moeder, Eite Mennen. Als men geheel volgens de 
spelregels heeft vernoemd, stammen de namen Jan, Grietje, Huberig en Ibeling uit 
de familie Aalders. Jan: de naam van zijn grootvader van vaders zijde, Grietje de 
naam van de grootmoeder, Huberig is de naam van een tante van vaderszijde en 
Ibeling kwam van de familie van de grootvader van moederszijde.

Het Ortssippenbuch vermeldt dat Aalderik Jans ‘Eigner’ is. Hij had dus een 
eigen boerderij. Zeer waarschijnlijk is hij dezelfde als Aalderich Jansen, die in 
een inventarisatie van inwoners en bezittingen (1719) vermeld staat:15 ‘Aalderich 
Janssen, bezit een Heerd van 50 Dachemt groen land, en ruim 1 2 tonne Saads 
gastland. Hij is eigenaer van de plaatse, maar met drie broeders en eennen suster 
Kinderen, welke hij voor hare parten huire geeft; heeft een vrouw, 1 knegt, 1 
dienstmaagd ook heeff hij 1 broeder bij sick’. 

  Aalderck Jans,  Mitling-Mark. 15-02-1759, tr. 21-10-1708 te Mitling 
met Eite Mennen, * 1690 te Mitling,   Mitling-Mark 26-04-1733, 
dochter van Menne Cornelis en Wopke Janssen.

  Uit dit huwelijk:
  1. Jan,  29-9-1709  Ihrhove 08-04-1779
  2. Wopke,  02-08-1711 te Mitling-Mark,  05-06-1719 te 
   Mitling-Mark
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  3. Grietje,  22-10-1713 te Mitling-Mark, tr. 01-01-1748 te 
   Stapelmoor met Harm Aeldericks
  4. Etta,  03-11-1715 te Mitling-Mark, tr. 01-01-1739 te Stapelmoor 
   met Benne Everts
  5. Remde,  31-10-1717 te Mitling-Mark
  6. Wopke 2,  20-12-1719 te Mitling-Mark  21-01-1762 te Ihrhove.
    Gehuwd op 20-12-1753 te Mitling met Meyel Heykes, 28 jaar oud,
   * 14-10-1725 te Ihrhove 
    Mittling. Ook wel Meyel Haiken
  7. Menne,  22-12-1722 te Mitling-Mark, tr. 15-02-1763
   Eentje Ibelings te Grosswolde 
  8. Huberig,  03-02-1724 te Mitling-Mark,  op 03-03-1724 te 
   Mitling-Mark
  9. Huberig 2,  18-03-1725 te Mitling-Mark
  10. Tybe, * 28-08-1727 te Mitling-Mark,  12-05-1731 te Mitling.
  11. Ibeling, * 10-01-1730 te Mitling-Mark,  12-10-1731 te 
   Mitling-Mark.
  12. Ibeling 2, *17-04-1733 te Mitling-Mark,  28-04-1733 te 
   Mitling-Mark.

Het is duidelijk dat Aalderich Jans of Janssen tot de ‘betere stand’ behoorde. 
Een vrije boer, met een heerd, dat wil zeggen een stenen boerderij. Een dachemt 
is een stuk land dat een boer in een dag kan bewerken, ongeveer 56 are.16 We 
spreken dus over ongeveer 28 hectare. Aalderik had daarmee veel grond, zoals 
ook blijkt uit vergelijking met andere landeigenaren. Maar: ze moesten er met 
de hele familie van leven. Want we leren er verder uit dat hij drie broers en een 
zuster had, die mede-eigenaar waren. Eén broer woonde bij hem in huis. In het 
belastingdocument waarin ik zijn naam aantrof, worden nog enkele mensen 
genoemd die Janssen of Jans heetten. Het gaat om Aeyke Janssen ‘van Papen-
burg’17, warfsman; Jacob Janssen, warfsmann18 en Roelff Janssen.19 Ook staat 
ene Jan Aeldericks vermeld.20

Landinwaarts  naar Ihrhove 
Natuurlijk werd de oudste zoon van Aaldrik Janssen en Eitte Mennen, geheel vol-
gens het Oost-Friese naamrecht, naar zijn vader genoemd: Jan Aeldericks (1709-
1779).21 Hij werd te Mark geboren op 29-09-1709 en trouwde op 13-2-1752 een 
meisje uit het dorp, Geeske Jacobs, dochter van Jacob Janssen. Hun eerste kind 
werd twee maanden na het huwelijk geboren toen ze nog in Mark woonden, 
de overige kinderen werden te Ihrhove geboren en gedoopt.22 De familie is dus 
verhuisd. Het is niet duidelijk waarom dat gebeurde. Wie het landschap in ogen-
schouw neemt, moet wel haast tot de conclusie komen dat de verhuizing geen 
verbetering was. Hoe verder landinwaarts (vanaf de Ems gerekend), hoe drassiger 
de grond wordt. Het echtpaar kreeg zeven kinderen. Opnieuw zien we hoe de 
Oost-Friese gebruiken rond de naamgeving in ere werden gehouden. De oudste 
dochter Eite was vernoemd naar de grootmoeder van vaders zijde, de zoon Aal-
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derk naar de grootvader van vaderszijde, Jacob naar de grootvader van moeders 
zijde, Greetje naar de grootmoeder van moederszijde. Jan was waarschijnlijk naar 
zijn vader genoemd, Remde naar een tante van vaderszijde. De jongste dochter 
droeg de naam Fenne, een naam die ik nog niet heb kunnen thuisbrengen. Het is 
opvallend dat Jacob het patroniem van zijn vader als achternaam zou gaan voe-
ren, en wellicht was dat ook het geval bij de andere kinderen.23

  Jan Aeldericks, * Mitling-Mark 29-09-1709,  Ihrhove 08-04-1779, tr. 
Mitling-Mark 13-02-1752 Geeske Jacobs, * Mitling-Mark 15-02-1722, 
 Ihrhove 30-05-1791. 

  Uit dit huwelijk:
  Eite, * Mitling-Mark 26-04-1752
  Aalderk, * Ihrhove 24-10-1754,  ald. 26-07-1777
  Jacob * Ihrhove 16-10-1756,  Leer 2 mei 1821
  Gretje * Ihrhove 24-03-1761,  Folmhusen 9-01-1834, 
    tr. Willeke Wuben Kramer, *1761, arbeider,  Folmhusen 
    11-03-1841
  Jan * Ihrhove 28-01-1764
  Remde, *Ihrhove 03-04-1767.
  Fenne, * Ihrhove 10-09-1771,  Ihrenerfeld 15-12-1859

Hoe is het de e kinderen vergaan
Van dochter Eite hebben we alleen de geboortedatum. Zoon Aalderk overleed 
op 22-jarige leeftijd, zoon Jacob verhuisde naar Leer en is de stamvader, Gretje 
trouwde met de landarbeider Willeke Wuben Kramer. Zoon Jan heb ik nog niet 
kunnen achterhalen, evenmin als dochter Remde. Fenne trouwde met Haat Sie-
mens en overleed in 1859.24

Het dorp Ihrhove
Ihrhove was een dorp temidden van heide en moerassen, het ‘einde van de we-
reld’. De grond was arm en moeilijk te bewerken, het leven moet er bepaald niet 
gemakkelijk zijn geweest. Kerkelijk gezien ging het om een ‘Kirchspiel’ waarbij 
een aantal dorpen hoorde. Dat waren naast Ihrhove de dorpen Ihren, L tjewolde 
en Folmhusen. Omdat die dorpen geen eigen kerk hadden en dus ook geen ker-
kelijke administratie, waren ze geheel en al op Ihrhove aangewezen. Opvallend 
is dat de doop weliswaar aan de kinderen bediend werd, maar dat dit tot 1869 
geschiedde door onderdompeling.25 Een gevolg van de doperse invloed in Oost-
Friesland  Tot die tijd werd er trouwens nog regelmatig in het Nederlands ge-
preekt, en op de oudste grafstenen vallen Nederlandse teksten te lezen. 
 Een grote vernieuwing in Ihrhove voltrok zich vanaf 1780. Men maakte zich 
in bestuurlijke kringen namelijk druk over het achterlijke karakter van de streek. 



hoofdstuk 118 oost-friese voorouders (circa 1630-1819) 19

Vele bewoners zwierven er rond of woonden in beroerde huizen. Het land moest 
tot ontwikkeling worden gebracht. Dat werd vastgelegd in een plan voor de ont-
ginning van het gebied door tot een herverkaveling te komen.26 Daarbij moeten 
we ons realiseren dat er in die tijd geen sprake was van grondbezit. Althans, waar 
het ging om weidegrond. Akkerland was vaak wel eigendom. De weide was ge-
meenschappelijk bezit en werd volgens een ingewikkelde sleutel verdeeld en be-
werkt. Het plan was nu dit land te verdelen over de bewoners met een boerderij, 
in de hoop dat dit tot betere bewerking van het land zou leiden. Andere, nog niet 
in cultuur gebrachte gebieden, moesten aan kolonisten in erfpacht worden gege-
ven. Dit laatste onderdeel van het plan viel niet overal even goed, omdat er zoiets 
bestond als het ‘Aufstreckungsrecht’: ieder kon zijn landerijen zover uitbreiden 
als hij wilde door steeds meer land in cultuur te brengen. Maar in ieder geval, 
rond 1780 kwam het in Ihrhove tot een zogenaamde ‘Weide-teilung’. Van alle 
betrokkenen zijn de namen bekend, maar het lijkt erop dat de familie Aalders in 
die tijd geen boerderij meer bezat.27 

Naar de stad  Leer 
De zoon van Jan Aeldericks en Geeske Jacobs, Jacob (Janshen) Aalders was je-
neverstoker op de Harderwykerborg, een adellijk slot in Leer. Hij was te Ihrhove 
getrouwd met Harmina Janshen Heeren. In het osb van Leer staat hij vermeld 
onder de naam Jacob Janssen.28 Volgens het doopregister van de Gereformeerde 
Kerk te Leer heette hij bij de geboorte van zijn kinderen Jacob Janshen Aalders, 
of ook Alers, Aalers, Aaldriks. In een notariële verklaring t.b.v. het huwelijk van 
zijn zoon Gerhard in 1819 wordt hij Jacob Ahlers genoemd. Zelf ondertekende 
hij die verklaring als Jacob J. Aalders.29 In zijn naam komt, zoals eerder gezegd,  
het patroniem van zijn moeder terug: Jacob (s). Zijn eigen patroniem (Janshen) 
blijft hij voeren, maar tegelijkertijd lijkt het patroniem van zijn vader geworden 
tot een echte achternaam. In feite noemde hij zich ‘Jacob, de zoon van Jan, die de 
zoon van Aalderk was’. Het is aannemelijk dat dit samenhangt met de wetgeving 
van Napoleon, die een vaste achternaam eiste. Dat werd dus Aalders, fonetisch 
gelijkluidend met Aalderks, Alers of Aalers. Het is waarschijnlijk de Hannoverse 
overheid geweest die deze naam verduitste tot Ahlers.

  Jacob Janshen Aalders * Ihrhove 16-10-1756, jenevestoker, Leer
  02-05-1821, tr. Leer, Duitsland 03-05-1791 Hamina Janshen 
  Heren, * Leer 27-08-1767,  ald. 26-05-1825, dr. van Jan Heren en 
  Berentje Ibelings

  Uit dit huwelijk:
   Jan Aalders, * Leer 10-10-1791-
   Berend Aalders, * Leer, Duitsland 05-09-1793, Leer 
    12-03-1810
   erhar  a ers, * Leer, 25-08-1795 ,  Leeuwarden 
    16-03-1841
   Anna Aalders, * Leer 12-10-1797 - 
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De Harderwykerborg te Leer 
waar Jacob J. Aalders (1756-18 1) werkte

De Harderwykerborg in de achttiende eeuw
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Kaart van het gebied
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   Gesina Aalders, * Leer 05-10-1800,  Leer 1833
   Johanna Aalders, ged. Leer 25-03-1803, ald. 29-05-1819
   Aaldrik Aalders, * Leer 31-10-1806,  ald. 29-09-1824

Het echtpaar Aalders Heeren had zeven kinderen, van wie er drie op betrekkelijk 
jonge leeftijd zijn overleden. Van de oudste zoon Jan en van de oudste dochter 
Anna heb ik tot nog toe geen verdere sporen kunnen vinden. Gerhard verhuisde 
naar Leeuwarden en is onze directe stamvader.30 Dochter Gesina trouwde in 
1831 met een schipper, Hinricus Moorberg. Ze stierf in het kraambed kort na de 
geboorte van hun dochter Gesina Harmina Maria in 1833. 

Conclusie
Vast staat dat de familie Aalders lange tijd in de streek rond Leer woonde, in het 
zuidwestelijk deel van Oost-Friesland, het land ‘over de Leda’, het Overledin-
gerland. En ongetwijfeld wonen er tot op de dag van vandaag vele nazaten van 
onze stamvader, zij het dat ze namen dragen als Feldkamp, Voskamp, Fokkens, 
Ahlers e.d. 

Verder weten we twee dingen zeker: de familie Aalders behoorde niet tot de 
rondreizende seizoenarbeiders en het waren geen kolonisten. Het waren gezeten 
boeren. Althans, dat geldt de tijd dat ze nog in Mitling-Mark woonden. Met dit 
alles weten we ook nog iets anders: een familie die zo’n 150 jaar in de streek 
rond Leer woonde, behoort tot de echte Oost-Friezen. Dat is in Duitsland geen 
compliment. Andere Duitsers maken moppen over de Oost-Friezen zoals Neder-
landers die over de Belgen maken.
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In dit hoofdstuk beschrijf ik de jaren dat de familie Aalders in Nederland 
woonde. Die periode begon in 1819, toen Gerhard, de zoon van de Jacob de 
jeneverstoker, naar Leeuwarden verhuisde. Zijn kinderen kwamen allemaal in 
Amsterdam terecht. Zijn zoon Johannes Christiaan i is onze directe stamvader. 

   erhar  a ers, * Leer 25-08-1795, Kantoorbediende, 
   koffiehuishouder, klerk, boekverkoper,  Leeuwarden 16-03-1841, 
   tr. ald. 28-04-1819 Geertruida B chner, * Leeuwarden, *6-04-1795, 
    Amsterdam 27-04-1856

   Uit dit huwelijk
   Margrietha Harmina Aalders,  14-02-1820 te Leeuwarden, 
     tr. 24-24-04-1844 te Barradeel met Jan Hendrik 
     Kroese
   ohannes hristiaan a ers   Leeuwarden 04-01-1823, 
      09-06-1886 Amsterdam
   Jacob Johannes Aalders, * Leeuwaren 1825  
      ’s Hertogenbosch 09-05-1885
   i ina a ers, * 02-02-1827 Leeuwarden, tr. 11-11-1853 te 
     Amsterdam met Gerardus van Sassenberg

Leeuwarden 
Jacobs zoon Gerhard Aalders trouwde in 1819 te Leeuwarden. Gezien het feit 
dat hij kort na zijn huwelijk in 1819 zijn attestatie inleverde, kunnen we er van 
uitgaan dat hij in dat jaar ook naar Nederland is verhuisd.1 Bij de huwelijksbijla-
gen bevindt zich de officiële verklaring van de Hannoverse overheid uit februari 
1819, dat hij vanwege een breuk definitief was afgekeurd voor de militaire dienst 
in Duitsland.2 
 De vrouw met wie hij te Leeuwarden huwde, was Geertruida B chner, dochter 
van de gepensioneerde officier Johannes Christiaan B chner, overleden te Leeu-
warden op 2 april 1818.3 Zijn schoonmoeder, Grietje Sidonius Nauta, bij het 
huwelijk tegenwoordig, was van beroep koffieschenkster. Overigens blijkt uit 
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zijn handtekening dat hij een keurig handschrift had. Hij moet dus een opleiding 
hebben genoten te Leer. Toen hij in Leeuwarden aankwam, was hij kantoorbe-
diende, later wordt hij koffiehuishouder en koffieschenker genoemd, in 1830 
boekverkoper,4 en bij zijn overlijden op 16 maart 1841 was hij geëmployeerde 
ter provinciale griffie. Wellicht getuigt ook de advertentie die Gerhard plaatste 
bij de geboorte van zijn zoon Jacob en van zijn dochter Wibina van een zekere 
welstand van de familie.5 Overigens heb ik nergens sporen kunnen ontdekken 
van een naturalisatie.6

 Een koffiehuis was iets anders dan een kroeg.7 De koffiehuizen ontstonden in 
de 16e eeuw in de Arabische wereld en waren een ontmoetingsplaats voor imans 
en andere notabelen, die na de dienst in de moskee onder het genot van een kopje 
koffie allerlei zaken bespraken. Het werden intellectuele vrijplaatsen en om die 
reden werden ze door overheden nogal eens verboden. In het laatste kwart van 
de 17e eeuw verschenen ook in West-Europa koffiehuizen. Ook hier moeten we 
eerder denken aan ontmoetingsplaatsen voor intellectuelen dan aan een kroeg. 
Pas in de loop van de 19e eeuw begon het karakter van het koffiehuis te veran-
deren. Nader onderzoek in Leeuwarden zou eventueel kunnen uitwijzen in wat 
voor soort koffiehuis Gerhard Aalders werkte.

De kinderen van Gerhard Aalders 
De kinderen van Gerhard Aalders en Geertruida Buchner kwamen in de loop van 
de jaren 40 allemaal in Amsterdam te wonen. De oudste, Johannes Christiaan i, 
woonde er in ieder geval bij zijn huwelijk in 1848. Hij is onze directe stamvader. 
Op hem kom ik uitgebreid terug.

  Jacob Johannes Aalders, * 01-01-1825 te Leeuwarden,  09-05-1885
   ’s Hertogenbosch, tr. 21-04-1859 te Amsterdam met Maria
   Antoinetta Johanna Verhagen, * 01-01-1826 te 
   Deventer,  01-01-1879. 
 
  Uit dit huwelijk:
  Petrus Johannes Aalders,  3-05-1862 te Amsterdam,  13-09-1865
    te Amsterdam 
  Johannes Antonius, * Amsterdam 22-12-1866,  Amsterdam 
    05-01- 1868

Zijn broer Jacob Johannes (1825-1885) vertrok in 1845 samen met zijn moeder 
uit Leeuwarden naar Kampen, om vandaar in 1848 naar Amsterdam te gaan.8 
Toen Johannes Christiaan i in 1848 trouwde, was hij getuige. Zijn moeder was 
inmiddels blijkbaar naar Hilversum vertrokken, want op dezelfde huwelijksakte 
staat vermeld dat zij aldaar woonde, ‘ter Cury’.9 Bij haar overlijden woonde ook 
zij in Amsterdam. Overigens was Jacob Johannes de enige van de kinderen van 
Gerhard Aalders die als lidmaat van de Hervormde Gemeente van Leeuwarden 
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staat ingeschreven. Op 20 augustus 1844 deed hij belijdenis. Uit de bijlagen van 
de akte die bij zijn huwelijk werd opgemaakt, blijkt dat hij vijf jaar gediend heeft 
bij het 1e regiment lanciers (cavalerie)10, in 1852 stond hij te boek als papierhan-
delaar, net als zijn broer, en wellicht ook samen met zijn broer. Maar in 1857 
heet hij plotseling letterkundige11, om daarna weer als papierhandelaar door het 
leven te gaan. Zijn literaire carrière was vast niet groots, want ik heb daarvan 
nergens sporen teruggevonden. En wat ik me bij de papierhandel moet voorstel-
len, weet ik niet. Een voddenman of een fabrikant  Hij trouwde in 1859 met een 
meisje uit Deventer, Maria Antonetta Johanna Verhagen. Ze kregen in 1862 een 
zoon, Petrus Johannes, maar deze stierf voor hij drie jaar oud was. Hun tweede 
kind, Johannes Antonius, overleed kort na zijn eerste verjaardag in 1868. Zijn 
vrouw overleed op 30 april 1879. Op 1 maart 1883 vertrok hij naar Amersfoort, 
maar zijn verblijf daar duurde slechts enkele maanden.12 Reeds op 21 juni van 
dat jaar is hij naar Amsterdam teruggekeerd, om per 1 september 1883 naar 
Schagen te verhuizen. Ook daar woonde hij slechts kort. Op 3 september 1884 
verhuisde hij naar Den Bosch, waar hij op 9 mei 1885 overleed.13 Zijn broer 
Johannes Christiaan was executeur testamentair.14

 Behalve deze broer had Johannes Christaan i twee zusters, Wibina en Mar-
grietha. Ze zijn allebei getrouwd geraakt en in Amsterdam terecht gekomen. 
Vermeldenswaard is dat Johannes’ zuster Wibina in in 1852 enige tijd bij hem 
in huis woonde. Daarvoor woonde ze in huis bij de familie Cocheret de la Mo-
rinière (Kerkstraat 603) die we nog zullen tegenkomen. Daarna vertrok ze naar 
Velp, om een klein jaar later opnieuw bij haar broer in te trekken. Ze trouwde op 
11 november 1853 met Gerard van Sassenberg (geboren te Elburg, afkomstig uit 
Rheden). Deze staat te boek als schilder.15 Johannes’ zuster Margrietha was ove-
rigens de eerste van de familie die in het huwelijk trad. In 1844 trouwde ze met 
Jan Hendrik Kroese.16 Het huwelijk vond plaats in Barradeel, maar we komen 
hen al kort daarna in Amsterdam tegen. Kroese wordt op een bepaald moment 
commissionair genoemd. Eerder stond hij te boek als timmerman.

Johannes Christiaan I 
De oudste uit het gezin van Gerhard was Johannes Christiaan i (1823-1886). 
Vanaf 1848 komen we hem in Amsterdam tegen, waar hij in 1886 overleed. 
Tussentijds, van 1862-1875, woonde hij in Ede. Blijkens het keuringsbewijs van 
de Nationale Militie had hij een ovaal aangezicht met een laag voorhoofd, waren 
zijn ogen grijs en zijn haren blond. Als beroep staat vermeld: smid. Toen hij op 
vijf- en twintigjarige leeftijd te Amsterdam trouwde was hij nog niet opgeroepen 
voor de militaire dienst.17 Of het er ooit van gekomen is, weet ik niet. 
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Johannes Christiaan Aalders (18 -1886)
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   ohannes hristiaan a ers * Leeuwarden 04-01-1823, 
    Amsterdam 09-06-1886. Tr. (1) ald. 27-07-1848 ohanna 
   en ri a e erc  * Groningen 06-03-1826,  Amsterdam 
   19-05-1851, dr. van nthonie e erc  en ieter ina o ing

   Uit dit huwelijk:
   eertr i a hristina geb. Amsterdam 23-10-1849,  ald. 
    27-06-1877
   ohannes hristiaan * Amsterdam 14-03-1851, 
     Amsterdam 10-06-1928

Op 27 juli 1848 trouwde hij met een meisje uit Wildervanck, de apothekersdoch-
ter Johanna Hendrika le Clercq. Haar vader was niet aanwezig bij de bruiloft, 
wellicht omdat haar moeder 11 juni van dat jaar was overleden. Hij was nog 
in de rouw. Als getuigen traden onder anderen op zijn broer Jacob Johannes, 
zijn zwager J.H. Kroese, die getrouwd was met zijn zuster Margrietha, en ene 
Frederik Hendrik Fijnje.18 Met dit huwelijk is duidelijk hoe ons voorgeslacht 
in de para-medische wereld terecht is gekomen: Johannes Christiaan i, die na 
zijn koopmanschap in papier naar dat terrein overstapte, heeft het vak van zijn 
schoonvader ‘afgekeken’ en het aan zijn kinderen doorgegeven. Hij werd koop-
man in chirurgische instrumenten en apothecaire behoeften. Wanneer deze over-
stap precies heeft plaatsgevonden, heb ik nog niet kunnen achterhalen.
 Nadat in 1849 een meisje geboren was, Geertruida Christina, werd in 1851 
een zoon geboren, die de namen van zijn vader zou gaan dragen, Johannes Chris-
tiaan ii. Twee maanden na diens geboorte echter overleed zijn moeder. Het ligt 
voor de hand hierbij te denken aan kraamvrouwenkoorts als doodsoorzaak. De 
weinig hygiënische toestanden in de negentiende eeuw rond een bevalling hebben 
veel vrouwen het graf in gejaagd. 

Hoe bedroefd en wanhopig de jonge vader was, weten we natuurlijk niet. Maar 
hij zat niet bij de pakken neer, dat is zeker. Binnen drie maanden na het overlij-
den van zijn vrouw hertrouwde Johannes Christiaan sr met de predikantsdochter 
Helena Cocheret de la Morinière, die hem vijf kinderen zou schenken. Zijn latere 
zwager Louis Etienne Cocheret de la Morinière had vanaf 1849 een tabakszaak 
aan de Haarlemmerdijk, de straat waar, in verschillende huizen, ook Johannes 
Christiaan lang heeft gewoond.19 Hebben ze elkaar zo leren kennen  Of is het 
anders gelopen  Wibina, zuster van Johannes, woonde enige tijd bij de familie 
Cocheret in huis. Wellicht is zij de verbindende schakel geweest. 

Cocheret 
De familie Cocheret de la Morinière is in de eerste helft van de achttiende eeuw 
uit Frankrijk naar Nederland gekomen, waarschijnlijk op de vlucht voor het re-
ligieuze geweld dat haar geboorteland teisterde.20 De oudste, Louis Etienne, was 
pruikenmaker, in de pruikentijd geen onaanzienlijk beroep. Een volgende gene-
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ratie telde lijstenmakers, en een van de kinderen, Jean Daniel, werd predikant. 
Deze vroeg en verkreeg vergunning om de oude geslachtsnaam de la Morinière 
weer te gaan voeren. Hoe bepalend Jean Daniel is geweest voor de verdere ge-
schiedenis van zijn nageslacht, blijkt misschien wel uit het feit dat deze namen 
voortdurend terugkeerden. In de naam Gerhard Jean Daniel, die in onze familie 
viermaal voorkomt, leeft hij ook onder ons voort.
 Tijdens de Belgische Opstand (1830) woonde en werkte ds Cocheret in Luik, 
waar hij door de opstandige Belgen werd verjaagd.21 Berooid keerde hij terug 
naar Amsterdam, waar hij vergeefs probeerde weer aan de slag te komen als 
predikant. Noch in de hervormde kerk noch bij de Walen vond hij emplooi. Ik 
heb niet kunnen achterhalen waarom niet. Het is bekend dat er rond die tijd een 
overvloed aan kandidaten was, zodat de gemeenten het voor het zeggen hadden. 
Wellicht was ds Cocheret geen groot spreker. In ieder geval: hij zou nooit meer 
gewoon gemeente-predikant worden, hoewel hij altijd zijn radikaal heeft be-
houden. Hij werd uiteindelijk ziekentrooster en hulpprediker bij de Hervormde 
Gemeente van Amsterdam. 

Levenslang werd Jean Daniel gekweld door geldzorgen, en de oorzaak lag in de 
gebeurtenissen te Luik. Althans, dat vond hij zelf. De overheid had bovendien 
nagelaten hem na die tijd aan een goede betrekking te helpen, zo meende hij. In 
zijn talloze verzoeken om extra ondersteuning kwam hij daarop steeds weer te-
rug. Verder valt uit de stamboom op te maken dat hij nogal wat zorgen rond zijn 
kinderen heeft gehad. Zijn zoon Jean Daniel, kapitein op de wilde vaart, overleed 
bij een schipbreuk, de tweelingbroers Hendrik en Gerrit werden bepaald niet 
oud. De eerste overleed kort na zijn eerste verjaardag op 11 oktober 1833, de 
tweede overleed op 28 juli 1853.
 Temidden van al deze rampspoed had Jean Daniel wetenschappelijke nei-
gingen: enkele malen publiceerde hij kleinere studies, om uiteindelijk tot zijn 
magnum opus te komen: een uitgave van een studie over I. Kant van de bekende 
filosoof Johannes Kinker, wiens vriend en vertrouweling hij was. Zijn verering 
van Kinker was bijna grenzeloos. Een recensent dreef dan ook de spot met zijn 
correctie van dit van oorsprong in het Frans geschreven werk: sommige niet-
bestaande woorden liet hij ongecorrigeerd staan, als zijnde een nieuwe creatie 
van Kinker. Behalve met de filosofie hield Cocheret zich intensief bezig met de 
wiskunde, die hij enige tijd doceerde aan de militaire academie te ’s Hertogen-
bosch. Ook op dit terrein heeft hij publicaties op zijn naam staan. In een onlangs 
door mij aangetroffen publicatie vermeldt hij dat hij zichzelf aangeboden had 
als hoogleraar in de wiskunde aan het Atheneum te Amsterdam.22 Helaas, daar 
was geen behoefte aan. Overigens: hij was op dit punt bepaald niet ‘achterlijk’, 
veeleer moet gezegd worden dat hij met zijn pleidooi voor de wiskunde zijn tijd 
vooruit was. 
 Al met al is mijn indruk dat hij een wat pedanterige man was, die zich in ge-
zwollen taal zeer dramatisch kon uitdrukken. Theologisch bevond hij zich wel-
licht aan de rand van de kerk. Kinker was allang verleden tijd
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Het wapen van de familie Cocheret de la Morinière
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Helena M.H.M. Cocheret de la Morinière (18 6-19 7)
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Johannes Christiaan en ijn kinderen
Johannes Christiaan I was volgens zijn kleinzoon Gerhard Charles (1880-1961) 
van God en kerk geheel vervreemd, ja zelfs worden hem beslist anti-clericale 
neigingen toegeschreven.23 De mondelinge overlevering wil dat hij vrijmetselaar 
was.24 Hij trouwde na het overlijden van zijn eerste vrouw echter een meisje dat 
‘oprecht godvrezend’ was, aldus dezelfde Gerhard Charles. Welnu, ze zal wel het 
gevoel hebben gehad met een goddeloos mens getrouwd te zijn geraakt. Want 
nadat zij hem al vier kinderen had gebaard, had Johannes Christiaan een affaire 
met zijn schoonzuster Alida Henriette Cocheret de la Morinière. Dat hij op haar 
gesteld was, blijkt wellicht reeds uit het feit dat hij een van zijn dochters naar 
haar vernoemd had. Maar het werd tot een affaire. Uit deze verhouding kwam 
een dochter voort, Christina Alida. Vader Johannes Christiaan verzorgde zelf de 
aangifte te Nigtevegt, waar moeder en kind zich tijdens de geboorte bevonden.25 
Aanvankelijk woonde de boreling bij haar voogd in Loenen aan de Vecht, in juni 
1862 keerde Christina Alida terug naar haar moeder, die al eerder naar Amster-
dam was teruggekeerd. Kort te voren, in mei 1862 was Johannes Christiaan I 
met vrouw en kinderen vertrokken naar Wekerom, een vlek bij Ede.26 Lag in zijn 
relatie met zijn schoonzuster de reden voor de verhuizing  Was het omdat men 
de kat niet op het spek wilde binden  Of had hij zakelijke redenen om te gaan 
verhuizen  Met de geboorte van Willem Antoine in 1863 woonde de familie in 
Ede-dorp. Andere naspeuringen in het gemeentearchief van Ede hebben weinig 
opgeleverd. Johannes Christiaan betaalde in 1863 schoolgeld voor zijn kinderen 
Gerhard Jan Daniël en Antoinetta Johanna en hij werd ieder jaar aangeslagen 
voor de hoofdelijke belasting. Het lijkt er op dat hij relatief welgesteld was.27 Die 
welstand had hij te danken aan zijn bedrijf in chirurgische instrumenten.28 

   ohannes hristiaan a ers tr. (2) op 25-09-1851 te Amsterdam 
   met Helena Marie Henriette Madelaine Cocheret de la Morinière,
   * 12-02-1826 te ’s Hertogenbosch  25-03-1907 te Eemnes, dochter 
   van Jean Daniel Cocheret de la Morinière, predikant, en Helena 
   Maria Mumkes, naaister.

   Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren:
   e ena aria ohanna en ri a 
   i a enriette 
   erhar  an ani  
   ntoinette ohanna 
   i em ntoine 

Overigens wordt via het bevolkingsregister een oud familieverhaal min of meer 
bevestigd. Volgens de overlevering (dr. C. Aalders) namelijk had Johannes Chris-
tiaan ergens op de Veluwe een tweede huis. De familie heeft inderdaad lange tijd 
op de Veluwe gewoond. Maar was het een tweede huis  Het is in ieder geval 
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vreemd dat Johannes Christiaan volgens de volkstelling van 1869 nog in Am-
sterdam woonde, aan de Haarlemmerdijk, terwijl hij toen tevens ingeschreven 
stond te Ede. Verder staat bij een volgende registratie, toen hij aan het Singel 
woonde, aangetekend dat hij in 1875 uit Ede was ingekomen. Hadden ze zich 
nooit laten uitschrijven  Een ander opvallend iets is dat in zijn testament, opge-
maakt in 1874 toen hij nog te Ede woonde, sprake is van zijn kantoorbediende 
David Godfried Passet, te Amsterdam 29 In ieder geval, hier is iets onduidelijk. 
Vast staat dat hij te Ede heeft gewoond. Maar in 1875 keerde hij terug naar Am-
sterdam. Hij vestigde zich aan het Singel 494, het huis waar zijn schoonmoeder 
Cocheret-Mumkes lange tijd had gewoond en waar ook enkele van zijn dochters 
woonden. Van het Singel verhuisde de hele familie naar Leidse Gracht 14, en 
kort na het overlijden van Johannes Christiaan i op 7 juni 1886 verhuisde zijn 
weduwe en zijn kinderen naar Oudezijds Voorburgwal 243.

Geertruida Christina heeft nooit in Ede gewoond. Wel vertrok ze op 25 augustus 
1870 naar Renkum. Maar omdat het bevolkingsregister van Renkum in wo ii 
verloren is gegaan, valt niet meer precies na te gaan waar ze toen woonde. Op-
vallend is dat haar naam niet voorkomt in de kerkelijke lidmaatschapsboeken.30 
Twee jaar later, in 1872 woonde ze weer bij haar zusters in Amsterdam. Uit een 
advertentie is bekend dat ze op 27 juni 1877 is overleden. Meer heb ik tot nog 
toe niet over haar kunnen vinden.31

Johannes Christiaan ii verliet in 1867 Ede en woonde enige tijd in Tilburg. Vanaf 
1875 woonde hij weer bij vader en moeder thuis.32 Wat hij in Tilburg deed, is me 
onbekend. Na het overlijden van zijn vader in 1886 zette hij met zijn halfbroers 
Gerhard en Willem Antoine de winkel in apothecaire behoeften en medische 
instrumenten voort. Nog vele jaren, zo wil de overlevering, heeft boven de deur 
een bord gehangen: voorheen J.C. Aalders. Deze Johannes Christiaan is bij mijn 
weten ongetrouwd gebleven en overleed te Amsterdam in 1928. Uit de zoge-
naamde gezinskaart blijkt dat hij zijn lidmaatschap van de Hervormde Gemeente 
had opgezegd.33 Veel meer is over deze figuur niet bekend. 

Helena Maria Johanna Hendrika vertrok op 5 mei 1887 naar Jutphaas om reeds 
in 2 mei 1888 naar Amsterdam terug te keren, waar ze bij haar familie aan de 
Oudezijds Voorburgwal introk. Een jaar later, in september 1889, vertrok ze sa-
men met haar moeder en broer naar Baarn.34 In 1892 trouwde ze te Eemnes met 
melkboer Gerrit de Bruin. Zowel in familiekring als in de Historische Kring Eem-
nes viel herhaaldelijk het woord ‘mesalliance’.35 Het echtpaar kwam te wonen 
in de voormalige dokterswoning ‘Ruimzicht’, en het is aannemelijk dat het geld 
voor de aankoop daarvan afkomstig was uit de familie Aalders. Het was in die 
tijd een van de weinige grote huizen te Eemnes, het jonge paar woonde op stand. 
Het huis, dat er nog steeds staat, biedt een weids uitzicht over de weilanden, 
vandaar de naam Ruimzicht. Het echtpaar woonde daar met oma Aalders-Co-
cheret en dochter Helena Maria Henriette Madeleine, geboren 18 februari 1893. 
De dochter van de dienstbode wist te vertellen dat oma Aalders-Cocheret het 
daar voor het zeggen had. Ze was een moeilijke vrouw. Nadat in 1907 oma Aal-
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ders-Cocheret was overleden, en in 1918 Gerrit de Bruin, vertrokken moeder en 
dochter op 7 mei 1919 naar Laren.36 Moeder De Bruin-Aalders overleed in 1932, 
Lena in 1975. Zij werd onderwijzeres, aanvankelijk te Eemnes, later te Laren, en 
was werkzaam bij het Openbaar Lager Onderwijs. Zij bleef ongetrouwd en was, 
naar men zegt, nogal excentriek. Opvallend is dat ze zich aan heeft gesloten bij 
de parochie St Jan.37 Ze is dus overgegaan naar de rooms-katholieke kerk. 

Ook Alida Henriette heeft enige tijd in Juthpaas gewoond, maar net zo min als 
bij haar zuster heb ik tot nog toe kunnen achterhalen wat ze daar deed. Hadden 
de meisjes Aalders een dienstje  Ze trouwde in 1886 met J.G. de Laurier. In de 
loop der jaren verhuisde ze naar Arnhem, waar ze op 21 juni 1916 overleed. 
Haar zoon Jan trouwde met Cornelia Bouwhof, maar had geen kinderen. Haar 
dochter daarentegen kreeg vier kinderen, die op hun beurt ook weer voor nage-
slacht hebben gezorgd. 

   Alida Henriette a ers  05-01-1854 te Amsterdam,  21-06-1916
 te Arnhem, tr. 01-01-1886 te Amsterdam met Jan Gottlieb e 
 a rier

   Uit dit huwelijk:
   an riaan e a rier, *30-09-1890 te Amsterdam,  30-10-1984 
   te Den Haag, tr. 28-12-1917 te Arnhem met orne ia o hof  
     03-08-1896 te Arnhem,  01-11-1981 te Den Haag
   e ena aria enriette a e eine e a rier, * 12-01-1896 te 
    Amsterdam,  30-12-1979 te Arnhem, tr. op 21-05-1919 
    te Arnhem met e enar  i hem i e ee , * 15-02-1889 te 
    Apeldoorn,  12-04-1967 te Arnhem 

Gerhard Jan Daniël was een markant figuur. Als predikant heeft hij op vele 
plaatsen en in vele documenten zijn sporen achtergelaten. Na zijn emeritaat 
vestigde hij zich met vrouw en dochter in 1920 in Hilversum, dicht bij bij zijn 
zoon Gerrit Charles, die in datzelfde jaar eveneens te Hilversum kwam wonen, 
en dicht bij zijn zusters in Laren (nh). Uit de Ede’se tijd dateert het verhaal dat 
dr. C. Aalders mij ooit eens vertelde. Hij heeft levenslang bekend gestaan om 
zijn heftig temperament en zijn grote fysieke kracht. Toen hij als kind eens bij 
een smid stond te kijken en deze even weg moest voor een boodschap, werd hij 
er uitdrukkelijk voor gewaarschuwd van de blaasbalg af te blijven. Dat was aan 
dovemansoren gezegd. De kleine jongen kon het niet laten en kwam toch aan de 
balg. Het effect laat zich voorstellen: een gigantische vlammenzee. Toen de smid 
terugkwam, kreeg Gerhard een flink pak slaag. Zijn enige commentaar luidde: 
‘Smid, wat heb jij grote handen ’ 
 Gerhard volgde in Ede middelbare schoollessen op de kostschool van W. Har-
telust.38 Waarschijnlijk bleef hij thuis wonen. Vele Edenaren lieten hun kinderen 
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Leidse Gracht 14 te Amsterdam, waar de familie
Aalders van 188 -1886 woonde
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Johannes Christiaan II 
(1851-19 8)

Geertruida Christina
(1849-1877)

Lena Aalders
(185 -19 )
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Lena, haar uster Antoinetta, huishoudster, 
Gerrit de ruin en H. Aalders-Cocheret 
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Lena de ruin  (189 -1975)



hoofdstuk 238 voorouders in nederland (1819-1926) 39

het onderwijs op die school volgen: het was de enige mogelijkheid. Er was dood-
eenvoudig geen alternatief voor wie een middelbare school voor zijn kinderen 
zocht. Gerhard Jan Daniël zou in 1873 voor vervolgonderwijs naar Arnhem 
vertrekken. Daar heeft hij enige tijd de drie-jarige hbs gevolgd.39 Aan hem is in 
dit boek een apart hoofdstuk gewijd. 

Antoinette Johanna heeft bij mijn weten steeds bij haar ouders thuis gewoond, 
met uitzondering van twee jaar dat ze in ‘Gesticht 5’ woonde. Met deze aandui-
ding uit het bevolkingsregister van Amsterdam wordt het Buitengasthuis aan 
de Overtoom bedoeld, bedoeld voor de opvang van psychiatrische patiënten. 
Het is niet duidelijk of ze daar als patiënt verbleef of dat ze daar werkzaam was 
als verpleegkundige. Daarna woonde ze weer bij haar ouders in huis. Na het 
vertrek van haar moeder en zuster richting Baarn bleef ze bij Willem Antoine 
aan de Oudezijds Voorburgwal wonen. In 1919, na diens overlijden, vertrok 
zij naar Laren, in dezelfde tijd dat ook haar zuster Lena vanuit Eemnes daar-
heen verhuisde. De beide zusters kwamen bij elkaar te wonen. Bekend is dat ze 
ooit hun tantezegger ds J.C. Aalders in Bunschoten hebben bezocht.40 Door de 
familie aldaar werden ze betiteld als de ‘Stiftsdames’. Het is me niet helemaal 
duidelijk geworden waaraan ze die bijnaam hadden te danken. Antoinetta Jo-
hanna verhuisde in 1923 naar een bejaardenhuis in Amerongen, Oranjestein. 
Dit tehuis was het eerste van de in 1922 opgerichte Vereniging Pro Senectute. 
Deze vereniging richtte zich vooral op mensen van stand. ‘De bewoners van de 
huizen van Pro Senectute hebben een gelijksoortige sociale achtergrond en een 
‘klassiek culturele leefstijl’, zo klinkt het tot op de dag van vandaag. Dat was in 
het verleden niet anders. Blijkbaar voelde Antoinetta zich tussen zulke mensen 
op haar plaats. De aanleiding tot het oprichten van Pro Senectute was tragisch. 
Als gevolg van de Eerste Wereldoorlog en de Russische Revolutie was er een 
groep ‘nieuwe armen’ ontstaan, de gepensioneerden en renteniers die hun ver-
mogen in Russische en Oostenrijkse papieren hadden belegd. Vele weduwen en 
alleenstaande vrouwen die meenden dat ze goedverzorgd waren achtergebleven, 
hadden nu alle reden om bezorgd te zijn. Het was op deze groep, de ‘ouden van 
dagen uit beschaafde kring’, dat Pro Senectute zich in het bijzonder richtte. Het 
ligt daarom voor de hand te veronderstellen dat Antoinetta ook door genoemde 
ramp was getroffen. In ieder geval ze behoorde tot de eerste 24 bewoners van het 
eerste thuis dat door Pro Senectute werd geëxploiteerd.41 Ze heeft er tot aan haar 
dood in 1943 gewoond.

Willem Antoine was de jongste, het nakomertje. Vanaf 6 september 1873 stond 
hij ingeschreven als leerling aan een kostschool te Barneveld. Welke school dit 
was, is me niet duidelijk. Barneveld kende een gemeentelijke kostschool onder 
directie van A. Biestraten, en een particuliere kostschool onder leiding van de heer 
Kapteyn. In ieder geval: Johannes Christiaan vond onderwijs voor zijn kinderen 
belangrijk, dat is wel zeker. Of kwam de stimulus daartoe van zijn vrouw, de 
predikantsdochter Cocheret de la Morinière  In 1875 keerde Willem Antoine met 
zijn ouders terug naar Amsterdam, waar hij ongetwijfeld zijn schoolcarrière heeft 
voortgezet. Daarna heeft hij samen met zijn oudste broer, Johannes Christiaan de 
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Gerhard Jan Dani l
(1855-19 6)

Alida Henriette Aalders
(1854-1916)

Willem Antoine Aalders
(186 -1918)

Antoinette Johanna Aalders
(1857-194 )
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Willem Antoine en ijn ge in
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ude ijds Voorburgwal 4  te Amsterdam waar (een deel van)
de familie Aalders, van 1886-1918 woonde
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zaak voortgezet. Hij trouwde in Wisch (Gld) met Sophia Jeannette van Elden en 
woonde met vrouw en kinderen in Amsterdam, op de Oudezijds Voorburgwal, 
bij zijn familie. Hij en zijn vrouw overleden in 1918 aan de Spaanse griep.42

Johannes Christaan II was in 1867 naar Tilburg vertrokken, de meisjes Helena 
M.J.H (1869) en Antoinetta Johanna (1872) vertrokken naar Amsterdam,43 waar 
ze op Singel no 494, het huis van hun (reeds overleden) grootmoeder Cocheret-
Mumkes woonden. Als ik de gegevens goed interpreteer, hebben ze daar enige 
tijd op zichzelf gewoond, samen met hun halfzusje Christina Alida Cocheret de 
la Morinière en hun zus Alida Henriette. Gerhard Jan Daniel was in september 
1873 vertrokken naar Arnhem. Het werd derhalve stil in huize Aalders te Ede. 
Johannes Christiaan I en zijn vrouw Helena woonden er op het laatst nog maar 
met zijn tweeën. Maar in 1875 woonde iedereen weer bij elkaar aan het Singel. 
Alle kinderen keerden terug op het ouderlijk nest. 

Johannes Christiaan I en ijn buitenechtelijke dochter 
Zoals eerder vermeld heeft Johannes Christiaan i een dochter verwekt bij en met 
zijn schoonzuster Alida Henriette Cocheret de la Morinière. Deze dochter, Chris-
tina Alida woonde haar eerste levensjaren in Loenen bij haar voogd.44 Op 30 
juni 1862 werd ze ingeschreven op het adres van haar grootmoeder en moeder 
aan de Utrechtsestraat 326 (nieuw: 39) te Amsterdam. Ze staat dan ingeschreven 
als Christina Alida Marne, een achternaam die waarschijnlijk gekozen is om 
de ‘schande’ enigszins te bedekken.45 In dat gezin woonden gedurende enkele 
jaren ook twee andere dochters van Johannes Christiaan. Het betrof Geertruida 
Christina en Alida Henriette, die niet mee naar Ede waren verhuisd. In mei 1864 
verhuisde de clan naar Singel 494. 

Oma Cocheret-Mumkes overleed op 31 maart 1865. De ‘buitenechtelijke’ moe-
der Alida Henriette Cocheret de la Morinière vertrok in augustus 1871 naar het 
Kwakerspad 14, waar haar broer Willem Antoine woonde, haar (buitenechte-
lijke) dochter Christina Alida bleef aan het Singel wonen. Waarom een en ander 
zo geregeld werd, is niet duidelijk. Helena Maria Johanna Hendrika Aalders was 
in 1869 uit Ede overgekomen en bij haar familie ingetrokken. Ook Geertruida 
Christina Aalders, die enige tijd in Renkum had gewoond, woonde vanaf maart 
1872 weer op het Singel. Vanaf 1874 woonde ook Antoinette Johanna Aalders 
daar weer. Als ik het goed zie woonde Christina Alida dus na het vertek van 
haar moeder met haar halfzusters Geertruida Christina, Helena M.J.H., Alida 
Henriette en Antoinetta Johanna op Singel 494. In 1875 voegden haar vader en 
tante zich bij hen.

   ohannes hristiaan a ers had een buitenechtelijke relatie met zijn 
   schoonzuster Alida Henriette ocheret e a orini re, 
    (1834 -1914 ) 
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   Uit deze relatie
   hristina i a ocheret e a orini re, *14-09-1860 te Nigtevegt, 
     Amsterdam 27-03-1939

Toen Johannes Christiaan i in 1875 uit Ede terugkeerde naar Amsterdam, trok hij 
zoals gezegd in bij zijn dochters aan het Singel. Waarschijnlijk is Christina Alida 
toen weer de naam Cocheret gaan dragen Ze staat althans vanaf die tijd met deze 
naam in het bevolkingsregister vermeld. Verder staat aangetekend dat ze een 
nicht is van de familie Aalders. Dat is natuurlijk waar, maar doet tegelijkertijd 
denken aan de leugen van aartsvader Abraham.46 In mei 1881 verhuisde ze met 
de hele familie van het Singel naar de Leidsegracht nr 14. In 1887 verhuisde ze 
met de familie naar de Oudezijds Voorburgwal 243. Daar bleef ze wonen tot aan 
haar huwelijk in 1888 met Louis Buenk, werkzaam bij de spoorwegen. Deze was 
geboren in Ede, waar zijn vader kleermaker was. Bij deze huwelijksvoltrekking 
traden als getuigen op haar halfbroers: Johannes Christiaan ii, Willem Antoine, 
en Gerhard Jan Daniël. Haar halfzuster Alida Henriette liet zich vertegenwoor-
digen door haar echtgenoot, Jan Gottlieb de Laurier. Haar broer Gerhard Jan 
Daniël schreef bij die gelegenheid een huwelijksgedicht, ‘Afscheidschwensch aan 
mijn jongste zuster bij harer huwelijksreis 6 september 1888.’ Dit gedicht bevatte 
vooral de wens dat ze Jezus mag leren kennen, we proeven in alles zijn genegen-
heid voor deze dochter van zijn vader: 

 ‘was het aan mij uw weg te banen, 
 geloof mij vrij, nooit waart g’in druk. 
 Nooit oudt gij elfs in t minste wanen, 
 er een eind kon komen aan ‘geluk’.47 

Toen Louis en Christina in 1891 een dochter kregen, Elisabeth Christina, was 
haar halfbroer Willem Antoine getuige bij de aangifte.48 Mij trof dat Christina 
Alida in geen enkel testament genoemd wordt. Noch in dat van haar vader noch 
in die van haar broers en zusters.49 Ze had echter wel een plaatsje in het fotoal-
bum, evenals haar man en dochter.50 

Het beeld dat uit deze feitelijke gegevens voortkomt, bevestigt het verhaal dat 
ik ooit van mijn vader hoorde, namelijk dat moeder Aalders-Cocheret de relatie 
van haar man met haar zuster had geaccepteerd. Het schijnt een heel heerschap 
te zijn geweest, dus of dat geheel vrijwillig was... In ieder geval is de relatie tussen 
Johannes Christiaan en zijn wettige echtgenote weer verbeterd. Althans, in 1863 
werd hun opnieuw een kind geboren, dat de typische Cocheret-namen Willem 
Antoine kreeg. Opvallend is trouwens dat de zwager van Johannes Christiaan, 
Willem Antoine Cocheret de la Morinière, een dochter vernoemde naar de doch-
ter van Johannes Christaan, (Maria) Geertruida Christina.51 De zwagers konden 
het blijkbaar goed met elkaar vinden.
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De weduwe Aalders-Cocheret de la Morinière
Nadat Johannes Christiaan i in 1886 was overleden, verhuisde het gezin al 
spoedig naar de Oudezijds Voorburgwal. Zijn weduwe vertrok met haar doch-
ter Lena in 1889 naar Baarn, om later in Eenmes terecht te komen. Bij een on-
derzoek dat door de Historische Kring Eemnes verricht werd naar de inwoners 
van Eemnes, kwam onder meer een brief van Gerhard Charles (1880-1961) 
aan zijn grootmoeder boven tafel ter gelegenheid van haar verjaardag. Hij is 
gedateerd 10 februari 1890, toen Gerhard met zijn ouders te Nieuwer-Amstel 
woonde.

Lieve grootmoe,
Ik feliciteer u wel, lieve Grootmoe, en hoop dat een prettige verjaardag u 
deel mag ijn, en u behalve dit nog vele jaren gelukkig moogt leven. Ja lieve 
Grootmoe, de Heere heeft u wederom nog gespaard en ik hoop dat Hij u nog 
vele jaren moog sparen. En moge Hij u nog vele jaren egenen, oals Hij u dit 
jaar ge egend heeft. usje gaat goed vooruit. Als het tijd van eten is, roept 
ij  ‘awa’  Daarmee bedoelt ij dan Anina. e babbelt op hare manier reeds 
oowat van alles. Papa is nu al be ig met het vertalen van den Hebreeuw-

schen bijbel. Wat vreemde vormen hebben die Hebreeuwsche letters  ‘t Lijkt 
wel oud Russisch. Wat is dat toch een ware studie voor papa  Nu ik hoop, 
lieve grootmoeder, dat u de en brief in ge ondheid moogt ontvangen. Hoe 
oud is u nu wel, lieve Grootmoe  Ik hoop dat Tante Lena en om Johan 
goed ge ond ijn. Nu, lieve grootmoe, papa, mama, usje, de broertjes en ik 
wenschen u een prettige verjaardag. Weest U, Tante Lena en om Johan, 
gegroet van ons allen, en ontvang in gedachte een kus van uwe liefhebbende 
klein oon Gerhard Aalders. 

Conclusie 
We zijn aan het einde gekomen van wat over deze generatie te vertellen valt. 
 Mij trof dat in de beginjaren (rond 1850) van de Amsterdamse tijd de band 
tussen de familieleden nauw was. Dat blijkt wel uit het feit dat men regelmatig 
getuige was bij elkaars plechtigheden en bij elkaar in huis woonde. Ik kreeg uit 
alles de indruk dat Johannes Christiaan de pater familiae was. 
 Mij trof bovendien dat de contacten met de familie Cocheret intensief waren. 
Des te meer heeft het me verbaasd dat deze, afgaande op het gering aantal verha-
len die mij over die relatie bekend is, zo snel zijn ze verwaterd. Overigens was in 
de familie Cocheret de la Morinière tot op heden bekend dat er een verband lag 
met de predikantenfamilie Aalders.
 Het derde dat opviel is dat uit de memorie van successie bleek dat Johannes 
Christiaan i bepaald niet armlastig was. Een belangrijk bestanddeel van zijn 
vermogen werd gevormd door het pand aan de Leidsche Gracht no 14, waar de 
familie enige jaren heeft gewoond. Ook andere leden van de familie, in het bijzon-
der Lena en Antoinetta, maken geen armlastige indruk. Gerhard, de bekeerde do-
minee, zal zijn kapitaal nodig gehad hebben om enkele jaren te kunnen studeren, 
later vond hij dat hij het als predikant bepaald niet breed had. Hij had gelijk.
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Christina Alida Cocheret de la 
Morinière (186 -19 9)

Louis uenk (186 - )

Elisabeth Christina uenk
(1891-  )
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Alida Henriette Cocheret de la Morinière en haar 
kleindochter  Elisabeth Christina uenk 
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 En dan, Christina Alida, de buitenechtelijke dochter. Zowel dr. C. Aalders als 
dr. G.J.D. Aalders H.Wzn kenden het verhaal. Haar naam en verjaardag stonden 
ook genoteerd in een notitieboekje van mijn grootmoeder, M. Aalders  Ouwe-
hand. Maar anderen wisten van niets. Het lijkt het erop dat de relatie met haar 
min of meer is doodgebloed. Toen Johannes Christiaan iii  predikant in Amster-
dam was, woonde zijn ‘buitenechtelijke’ achternicht daar ook. Maar niemand 
van zijn nazaten (behalve dr. C. Aalders) kon zich haar herinneren. Heeft men 
deze schandvlek willen uitwissen
 Tenslotte, in de twintigste eeuw lijken de relaties tussen de familieleden minder 
intensief te worden. Het gezin van Johannes Christiaan Aalders i waaierde uit 
in verschillende richtingen. Voor de generatie van mijn vader leefden nog slechts 
hele vage herinneringen aan de oud-tantes Lena en Antoinetta. Een herinnering 
aan tante Alida Henriette had niemand. Opmerkelijk is in dit verband dat de rec-
tor van het Christelijke Lyceum te Arnhem, Gerhard Jean Daniël (1904-1991), 
de kinderen van zijn achterneef Middelbeek op school had. Beiden zijn zich voor 
zover bekend niet van hun familierelatie niet bewust geweest. Een ander op-
merkelijk feit is dat toen G.J.D. Aalders H.Wzn te Huizen (nh) woonde, hij op 
slechts enkele kilometers afstand van zijn achternicht Lena de Bruin woonde. Ze 
hebben elkaar niet gekend. 
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Stamreeks 

Deze stamreeks gaat verder terug dan de stamreeks die in 1990 gepubliceerd 
werd in het boek De dolerenden van 1886 en hun nageslacht (Kampen 1990). 
Nader onderzoek leidde tot deze gecorrigeerde gegevens. Tevens heb ik enkele 
andere gegevens toegevoegd, waardoor het in feite een ‘aangeklede’ stamreeks 
is.  Aanvullingen en correcties zijn welkom.

I. Johan Aalderickts, boer, *  te Mitling-Mark, 10-07-1689 te Mit-
ling-Mark, tr.  te Mitling-Mark met Grietje Ibelings,  Mitling Mark.

 Uit dit huwelijk:
 1. Huberich Jans, 28-01-1672 te Mitling-Mark, tr. 10-04-1698 te   

Mitling met Roloef Peters. 
 2. Ette Jans,  26-03-1682 te Mitling-Mark,  28-08-1700 te 

Mitling-Mark.
 3. Aalderck Jans, zie II.

II.  Aalderck Jans, boer, * 01-01-1685 te Mitling-Mark,  15-02-1759 
te Mitling-Mark, tr. 21-10-1708 te Mark met Eite Mennen, * 01-01-
1690 te Mitling-Mark,  26-04-1733 te Mitling-Mark, d.v. Menne 
Cornelis en Wopke Janssen.

 Uit dit huwelijk:
 1. Jan Aaldericks, zie III.
 2. Wopke Aaldercks,  02-08-1711 te Mitling-Mark,  05-06-

1719 te Mitling-Mark.
 3. Grietje Aldericks, * 22-10-1713 te Mitling-Mark, tr. 01-01-

1748 te Stapelmoor met Harm Aeldericks. 
 4. Etta Aalderyks,  03-11-1715 te Mitling-Mark, tr. 01-01-1739 

te Stapelmoor met Benne Everts.
 5. Remde Aalderks,  31-10-1717 te Mitling-Mark.
 6. Menne Aalderks,  22-12-1721 te Mitling-Mark, tr. 15-02-

1763 te Mitling-Mark met Eentje Ibelings, * 13-06-1745 te 
Grosswolde,  14-08-1772 te Grosswolde, d.v. van Ibelinck 
Meinders en Ricke Hinderks. Uit dit huwelijk: Cornelius 
Mennen, * 30-12-1766 te Grosswolde, tr. 05-04-1756 te 
Grosswolde met Tjake Ibelings.

3 stamreeks en parenteel van
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 7. Huberig Aaldercks, geboren te Mitling-Mark,  03-02-1724 te 
Mitling-Mark, begraven op 03-03-1724 te Mitling-Mark.

 8. Huberig (2) Aaldercks, * 18-03-1725 te Mitling-Mark.
 9. Tybe Aaldercks, * 28-08-1727 te Mitling-Mark,  12-05-1731 

te Mitling-Mark.
 10. Ibelink Aaldercks, * 10-01-1730 te Mitling-Mark,  12-05-

1731 te Mitling-Mark.
 11. Ibelink (2) Aaldercks, * 17-04-1733 te Mitling-Mark,  28-04-

1733 te Mitling-Mark.
 12. Wopke (2) Aaldercks,  20-12-1919 te Mitling-Mark,  21-

01-1762 te Ihrhove, tr. 20-12-1753 te Mittling met Meyel 
Heykes, * 14-10-1725 te Ihrhove.

III. Jan Aaldericks, boer, * 29-09-1709 te Mitling-Mark,  08-04-1779 
te Ihrhove, tr. 13-02-1752 te Mitling-Mark met Geeske Jacobs, 
* 15-02-1722 te Mitling-Mark,  30-05-1791 te Ihrhove, d.v. Jacob 
Janssen Aalderks en Grietje Jans.

 Uit dit huwelijk: 
 1. Eite Janshen Aalderks,  26-04-1752 te Mitling-Mark.
 2. Aalderk Janshen Aalderks, * 24-10-1754 te Ihrhove, * 27-10-

1754 te Ihrhove,  26-07-1777 te Ihrhove.
 3. Jacob Janshen Aalders, zie IV. 
 4. Gretje Jansen, * 24-03-1761 te Ihrhove, * 25-10-1761 te 

Ihrhove,  09-01-1834 te Folmhusen, tr. 01-01-1760 te 
Ihrhove met Willeke Wuben Kramer, arbeider, * 01-01-1761, 
 11-03-1841 te Folmhusen.

 5. Jan Janshen Aalderks, * 28-01-1764 te Ihrhove.
 6. Remde Jansen Aalderks, * 03-04-1767 te Ihrhove.
 7. Fenne Jansen Aalderks, * 10-09-1771 te Ihrhove,  15-12-

1859 te Ihrenerfeld, tr. 11-02-1789 te Ihrhove met Hauwert 
Eylderts Luken, * Ihrhove.

IV. Jacob Janshen Aalders, jenevestoker, * 16-10-1756 te Ihrhove,  02-
05-1821 te Leer, tr. 03-05-1791 te Leer met Hamina Janshen Heeren, 
* 27-08-1767 te Leer,  26-05-1825 te Leer, d.v. Jan Heeren en 
Berentje Ibelings.

 Uit dit huwelijk:
 1. Jan Aalders, * 10-10-1791 te Leer.
 2. Berend Aalders, * 05-09-1793 te Leer, Duitsland,  12-03-

1810 
 3. Gerhard Aalders, zie V. 
 4. Anna Aalders, * 12-10-1797 te Leer.
 5. Gesina Aalders, * 05-10-1800 te Leer,  05-11-1833 te Leer, 

tr. 01-01-1831 met Hinricus Moorberg, schipper. Uit dit 
huwelijk Gesina Harmina Maria Moorberg, * 01-01-1833 te 
Leer.
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 6. Johanna Aalders,  25-03-1803 te Leer,  29-05-1819 te Leer.
 7. Aaldrik Aalders, * 31-10-1806 te Leer,  29-09-1824 te Leer.

V. Gerhard Aalders, klerk, * 25-08-1795 te Leer,  16-03-1841 te 
Leeuwarden, tr. 28-04-1819 te Leeuwarden met Geertruida B chner, 
* 06-04-1795 te Leeuwarden,  27-04-1856 te Amsterdam, d.v. 
Johannes Christiaan B chner, officier, en Margaretha Sidonius 
Nauta, koffieschenkster.

 Uit dit huwelijk:
 1. Margrietha Harmina Aalders, * 14-02-1820 te Leeuwarden, 

tr. 24-04-1844 te Barradeel met Jan Hendrik Kroese.
 2. Johannes Christiaan Aalders, zie VI. 
 3. Jacob Johannes Aalders, koopman, * 01-01-1825 te 

Leeuwarden,  09-05-1885 te ’s Hertogenbosch, tr. 21-04-
1859 te Amsterdam Maria Antonetta Johanna Verhagen, 
* 23-09-1825 te Deventer,  01-01-1879 te Amsterdam, d.v. 
Petrus Verhagen en Christina Petronella van Doeveren. Uit dit 
huwelijk:

 1. Petrus Johannes Aalders, * 13-05-1862 te Amsterdam, 
 Amsterdam 13-09-1865.

 2. Johannes Antonius Aalders, * 22-12-1866 te Amsterdam, 
 Amsterdam 05-01-1868.  

 4. Wibina Aalders, * 02-02-1827 te Leeuwarden, tr. 11-11-1853 
te Amsterdam met Gerardus van Sassenberg.

VI. Johannes Christiaan Aalders, koopman in apothecaire behoeften 
en medische instrumenten, * 04-01-1823 te Leeuwarden,  09-06-
1886 te Amsterdam, tr. (1) 27-07-1848 te Amsterdam met Johanna 
Hendrika le Clercq, * 06-03-1826 te Groningen,  19-05-1851 
te Amsterdam, d.v. Anthonie Le Clercq, apotheker, en Pieterdina 
Houwing; tr. (2) 25-09-1851 te Amsterdam met Helena Marie 
Henriette Madelaine Cocheret de la Morinière, * 12-02-1826 te ’s 
Hertogenbosch,  25-03-1907 te Eemnes, d.v. Jean Daniel Cocheret 
de la Morinière, predikant, en Helena Maria Mumkes, naaister. 
Hij had een buitenechtelijke relatie met Alida Henriette Cocheret 
de la Morinière, * 07-01-1834 te Amsterdam,  29-12-1914 te 
Amsterdam, d.v. Jean Daniel Cocheret de la Morinière, predikant, en 
Helena Maria Mumkes, naaister. 

 Uit het eerste huwelijk:
 1. Geertruida Christiana Aalders, * 23-10-1849 te Amsterdam. 
 2. Johannes Christiaan Aalders, * 14-03-1851 te Amsterdam, 

 10-06-1928 te Amsterdam. Koopman in apothecaire behoef-
ten en medische instrumenten.

 Uit het tweede huwelijk:
 3. Helena Maria Johanna Hendrika Aalders, * 22-08-1852 

 23-03-1932 te Laren, tr. 28-04-1892 te Eemnes met Gerrit 
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de Bruin, melkboer, * 16-12-1849 te De Bilt,  12-04-1918 
te Eemnes, z.v. Wulfert de Bruin,  en Antje van der Ee. Uit dit 
huwelijk:

 1. Helena Maria Henriette Madelaine de Bruin, lerares, * 18-
02-1892 te Eemnes,  05-01-1975 te Laren (nh)

 4. Alida Henriette Aalders, * 05-01-1854,  21-06-1916 te 
Arnhem, tr. 01-01-1886 te Amsterdam met Jan Gottlieb de 
Laurier. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Adriaan de Laurier, * 30-09-1890 te Amsterdam, 
 30-10-1984 te Den Haag, tr. 28-12-1917 te Arnhem met 

Cornelia Bouwhof, * 03-08-1896 te Arnhem,  01-11-1981 
te Den Haag. Deze tak is uitgestorven. 

 2. Helena Maria Henriette Madeleine de Laurier, * 12-01-
1896 te Amsterdam,  30-12-1979 te Arnhemd, tr. 21-
05-1919 te Arnhem met Helenard Wilhem Middelbeek, 
* 15-02-1889 te Apeldoorn,  12-04-1967 te Arnhem, z.v. 
Evert Jan Middelbeek en Willemijntje Veenman. 

 5. Gerhard Jan Daniël Aalders, zie VII.
 6. Antonette Johanna Aalders, * 09-05-1857,  24-07-1943 te 

Amerongen.
 7. Willem Antoine Aalders, koopman in medische instrumenten 

en apothecaire behoeften, * 03-07-1863 te Ede,  28-10-1918 
te Amsterdam, , tr. 10-10-1889 te Wisch met Sophia Jeannete 
van Elden, * 21-07-1856 te Amsterdam,  29-10-1918 te 
Amsterdam, d.v. Johannes van Elden en Maria Hagedoorn. Uit 
dit huwelijk: 

 1. Antoine J. Aalders, * 13-06-1890 te Amsterdam,  01-01-
1955 te Bussum, weerkundige, tr. 23-09-1920 te Baarn met 
Henriette Suzanne de Waal, * 01-10-1890 te Den Haag. 

 2. Maria Aalders, * 27-08-1891 te Amsterdam.
 Uit de buitenechtelijke relatie:
 8. Christina Alida Cocheret de la Morinière Christina Alida 

Cocheret de la Morinière, * 14-09-1860 te Nigtevegt,  27-03-
1939 te Amsterdam, tr. 06-09-1888 te Amsterdam met Louis 
Buenk, * 20-09-1863 te Ede, z.v. Gerardes Buenk en Elisabeth 
Christina van der Goot. Uit dit huwelijk: 

 1. Elisabeth Christina Buenk, * 09-08-1891 te Amsterdam.
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Parenteel van Gerhard Jan Daniel Aalders

Dit parenteel is overgenomen uit De dolerenden en hun nageslacht (1990). De 
tekst berust derhalve op onderzoek dat plaatsvond in de jaren tachtig van de 
20e eeuw en is niet op alle punten geactualiseerd. De jongste twee generaties 
zijn hier niet opgenomen om redenen van privacy. Alle anderen, nog in leven 
zijn personen, gaven indertijd hun toestemming om hun gegevens in bovenge-
noemd boek te publiceren. Aanvullingen en correcties zijn welkom.

VII. Gerhard Jan Daniel Aalders, koopman in apothecaire behoeften en 
medische instrumenten, later predikant, * 17-06-1855 te Amsterdam, 
 08-09-1926 te Hilversum, tr. 17-03-1879 te Londen met Mary 

Anne Elisabeth Davis, * 12-03-1850 te St George Bloomsburry, 
Groot Brittannie,  05-06-1927 te Hilversum, d.v. James John Davis, 
smid, en Sarah Samson. Uit dit huwelijk:

 1. Gerhard Charles Aalders (zie VIIIa = Tak A).
 2. Johannes Christiaan Aalders (zie VIIIb = Tak B)
 3. Louis Anton Aalders, * 11-02-1884 te Amsterdam,  06-08-

1884 te Amsterdam.
 4. Henry William Aalders (zie VIIIc = Tak C) 
 5. Maria Anna Elisabeth Aalders, * 14-01-1889 te Nieuwer 

Amstel,  23-03-1945 te Hilversum.
 6. Cornelis Daniel Aalders, * 23-04-1891 te Nieuwer Amstel, 

 20-01-1893 te Kampen.

Tak A
VIIIa  Dr. Gerhard Charles Aalders, rnl, * Londen 25-03-1880, studie 

theologie en klassieke letteren aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, 
geref. predikant te Tzummarum (1903), Ermelo (191l), emeritus 
(1920), vanaf 1920 hoogleraar aan de Faculteit der Godgeleerdheid 
van de Vrije Universiteit te Amsterdam voor de oudtestamentische 
vakken en de praktische theologie, emeritus 17-11-1950, bestuurslid 
van de Bond voor Geref. Jeugdorganisaties, van de Vereniging tot 
opvoeding en verpleging van geesteszwakke kinderen (’s Heeren 
Loo), van het provinciaal comité Noord-Holland van de Vereniging 
voor Hoger Onderwijs op gg en van de Unie ‘Een school met den 
Bijbel’, voorzitter van de commissie voor de vertaling van het Oude 
Testament van het nbg, lid van verscheidene deputaatschappen, 
speelde een belangrijke rol in de ‘kwestie Geelkerken’,  Heemstede 
30-01-1961, tr. Lollum 25-09-1903 Jeannette Maria Westerink, 
* Elburg 03-01-1873, geref., . Heemstede 20-05-1959, d.v. Gerrit 
Jan Westerink, polderontvanger en klerk, en Maartje Essenburg.

 Uit dit huwelijk:
 1. Gerhard Jean Daniël, volgt I .1
 2. Maria Aalders, * Tzummarum 11-09-1906,  Bloemendaal 

18-03-2000, tr. ds. Wouter Cornelis van den Brink, * Hilver-
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sum 14-12-1905, geref. predikant te Lunteren (1934), ’s-Gra-
venzande (1930), Heemstede (1942), Veenendaal (1946), 
’s-Gravenhage-Oost (1951), Renkum en Heelsum (1960), 
Nieuw-Loosdrecht (1967), emeritus (1971), ovl. NieuwLoos-
drecht 12-03-1976, z.v. Wouter Comelis van den Brink en 
Cornelia Manten. Uit dit huwelijk: 

 a. Cornelia Christina van den Brink, * 24-06-1937 te 
Lunteren,  16-12-1973 te Heemstede, tr. 08-09-1959 te 
’s-Gravenhage met Robert van der Bilt.

 b. Gerharda Maria van den Brink, * 08-05-1940 te ’s-Graven-
hage, tr. 16-10-1968 te Hilversum met Stanley Elise Henri 
Mathyi, * 30-11-1934 te Amsterdam.

 c. Wouter Cornelis van den Brink, * 11-05-1945 te 
Heemstede, tr. 17-08-1973 te Nw Loosdrecht met 
Jasperientje Johanna Gijsbertha Geertje van Leeuwen, 
* 16-09-1950 te Nw Loosdrecht.

 d. Jeanetta Maria van den Brink, tr. 15-12-1961 met Eeltje 
Theo This, * 31-10-1933 te Veenendaal,  23-05-2005 te 
Veenendaal.

 3. Jan Gerrit, volgt I .4
 4. Gerhard Charles, volgt I .6

I a.  Dr. Gerhard Jean Daniël Aalders, * Tzummarum 05-02-1905, 
studie klassieke letteren Vrije Universiteit, leraar klassieke talen te 
Bussum, Amsterdam en Harderwijk (1928-1941), rector van het 
Christelijk Lyceum te Arnhem (1941-1970), docent Latijn aan de 
Gelderse Leergangen, geref., ouderling en diaken,  Velp 09-03-1991, 
tr. Hilversum 17-07-1929 Margaretha Cornelia Stoové, * Zeist 7-08-
1906,  01-01-1998, d.v. Adrianus Everardus Stoové, banketbakker, 
en Maria Catharina Ingwersen. Uit dit huwelijk geen kinderen.

I b Dr. Jan Gerrit Aalders, * Tzummarum 30-11-1909, studie theologie 
aan de Vrije Universiteit, geref. predikant te Leimuiden (1933), 
Katwijk a d Rijn (1940), Leeuwarden (1946), Leeuwarden-West 
(1957), emeritus (1974), voorzitter van de particuliere synode, afgev. 
naar de generale synode, deputaat geestelijke verzorging onder 
schippers, bestuurslid van de vereniging-s Heerenloo’ en van de 
school voor gezinsverzorgsters te Leeuwarden, tr. Hilversum 8-11-
1933 Willemijntje Manten, * Amsterdam 05-10-1912,  Apeldoorn 
7 januari 2004, geref., d. v. Cornelis Manten, procuratiehouder, en 
Dina Alida van den Boogaard.

 Uit dit huwelijk:
 1. Dina Alida Aalders, * Hilversum 14-08-1934, lerares biologie 

en godsdienst, geref., diaken, tr. Leeuwarden 17-04-1962 drs. 
Klaas Jacob van der Veen, * Groningen 07-10-1931, klinisch 
chemicus, geref. 
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 2. Jeannette Maria Aalders, * Leimuiden 12-03-1938, onderwij-
zeres, geref., ouderling.

 3. Willemijntje Aalders, * Katwijk a d Rijn 18-12-1941, lerares 
nijverheidsonderwijs, geref., tr. Leeuwarden 22-06-1973 Okko 
Jantinus Bloem, * Wildervanck 25-10-1942, burger-ambtenaar 
bij het min. van defensie, geref. 

 4. Mary-Ann Elisabeth Aalders, * Katwijk a d Rijn 11-10-1945, 
onderwijzeres, geref., tr. Leeuwarden 23-06-1976 Peter Post, 
* Amsterdam 08-04-1919, musicus, herv.,  Leeuwarden 15-
12-1979. 

 5. Gerhard Charles Aalders, volgt a

a. Gerhard Charles Aalders, * Leeuwarden 15-08-1947, technisch 
commercieel medewerker bij het Prov. Electriciteitsbedrijf Noord-
Holland, geref., tr. Leeuwarden 12-01-1973 Edith Louise Mol, 
* Leeuwarden 02-10-1952, kraamverzorgster, geref. 

I c.  Mr. Gerhard Charles Aalders, 0.0.N., * Ermelo 01-10-1912, studie 
rechten aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, advocaat-procureur 
te Dordrecht (1937-1972), deken van de orde van advocaten te 
Dordrecht, lid tribunaal bijzondere rechtspleging, gemeenteraadslid 
(arp), voorzitter Expogé, hoofdbestuurslid Stichting 40-45, president 
curator Christelijk Lyceum Dordrecht, geref., diaken en voorzitter 
commissie van beheer, ontving postuum het verzetskruis,  Zevenaar 
26-02-1972, tr. Hilversurn 24-08-1938 Elisabeth Sluis, * 14-04-
1913,  Dordrecht 8 december 2002, geref., d.v. Jacob Sluis, dir. 
vogelvoederfabr., en Maria Pouwels. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Aalders, * Dordrecht 20-06-1941, geref., diaken, dir. 
Openb. bibliotheken te Purmerend, tr. Monnickendarn 06-
06-1986 Jan Franciskus de Jong, * Amsterdam 27-08-1940, 
hoofdinspecteur technisch bedrijf.

 b. Drs. Gerhard Charles Aalders, * Dordrecht 04-12-1944, studie 
economie Erasmus universiteit te Rotterdam, directeur Inter-
pharm, herv., tr. Dordrecht 6-01-1970 Marian van Wijnen, 
* Dordrecht 24-07-1946. 

 3. Charlotte Jeannette Aalders, * Dordrecht 28-02-1948, herv., 
tr. ing. Jan Hendrik Liesveld, * Arnhern 12-05-1946, werk-
zaam bij Energiebedrijf Utrecht, herv., ouderling.

Tak B
VIIIb. Ds. Johannes Christiaan Aalders, * Amsterdam 25-09-1881, studie 

theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, geref. predikant te 
’s-Gravenmoer (1907), Beetgum (1909), Bunschoten (1917), Batavia 
(1918), Schoonhoven en Willige-Langerak (1925), onttrokken aan 
de Geref. Kerken (1926), predikant van de Ger. Kerk in Hersteld 
Verband Amsterdam-centrum (1927), Enschede (1931), herv. 
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hulpprediker Haarlem (1937), evangelisatie-predikant te Amsterdam 
(1938), emeritus (1946), ziekenhuispastor te ’s-Gravenhage,  ald. 
12-02-1966, tr. Watergraafsmeer 31-01-1907 Alida Ingwersen, 
* Watergraafsmeer 12-01-1879, geref., . ’s-Gravenhage 27-11-1972, 
d.v. Cornelis Ingwersen, lakenkoopman, en Anna Elisabeth Rootlieb.
Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis, volgt I .d
 2. Willem, volgt I .e
 3. Mary Ann Aalders, * Beetgum 17-12-19 10,  Doorn 9-11-

2004, tr. Longerhouw (Fr.) 17-05-1938 prof. dr. Jacobus 
Kloek, * Oudelande (Zld.) 13-06-1909,  psychiater, hoog-
leraar juridische faculteit Rijksuniversiteit Utrecht met als 
leeropdracht forensische psychiatrie (1957-1976),  Doorn 23-
06-1994, z. v. ds. Teunis Kloek, herv. predikant, en Johanna 
Antonia Snoep. Uit dit huwelijk:

 a. Maarten Johannes Kloek, * Haarlem 5-04-1939, automa-
tiseringsadviseur bij ibm, tr. Utrecht 5-11-1965 drs. Anne 
Joyce van Naerssen, * Bandoeng 19-06-1942, arts. 

 b. Dr. Joost Jacobus Kloek, * ’s-Gravenhage 01-08-1943, stu-
die ru Utrecht Nederl. taal en letterkunde, wetensch. hoofd-
medewerker fac. der Letteren Rijksuniversiteit Utrecht, 
tr. Hengelo 15-12-1967 Francina Marijke van Couwelaar, 
* Baarn 03-05-1942, studie psychologie ru Utrecht. 

 c. Dr. Frederik Cornelis Kloek, * Heemstede 24-02-1948, 
studie geschiedenis Toulouse en Rijksuniversiteit Utrecht, 
conrector scholengemeenschap te Utrecht, ir. Cigalou, 
Montesquieu (Frankrijk) 06-06-1974 Maria Thérèse Can-
cel, * Cigalou 05-09-1950, pedagoge. 

 4. Anna Aalders, * Beetgum 20-08-1914,  ’s-Gravenhage, 
herv., tr. Amsterdam 09-03-1939 ds. Egbertus van Bruggen, 
* Uithuizermeeden 23-05-1913, herv. predikant te Appelscha 
(1939), Meppel (1942), Rotterdam-Delfshaven (1946), studen-
tenpred. te Rotterdam (1965), emeritus (1969),  28-02-1975 
te Den Haag, z.v. ds. Jan Pieter van Bruggen, predikant, en 
Aukje Lina Brugma. Uit dit huwelijk:

 a. Anna Cornelia van Bruggen, * Ooststellingwerf 15-11-
1940, schoonheidsspecialiste, tr. Rotterdam 14-04-1967 ir. 
Hans Houtkamp, * Rotterdam 31-08-1939, werkzaam tu 
Delft, herv. 

 b. Drs. Jan Pieter van Bruggen, * Meppel 4-04-1945, arts, 
herv., tr. Amsterdam 7-09-1972 Marion Kraayenveld, 
* Amsterdam 17-01-1948, verpleegkundige, herv. 

 c. Drs. Maria Alida van Bruggen, * Rotterdam 25-08-1948, 
sociologe, herv., tr. Voorburg 25-05-1979 dr. Bernard 
Johan Schendstok, * Deventer 18-09-1944, econometrist, 
ambtenaar, doopsgezind.
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 5. Johanna Aalders, * Beetgum 11-09-1915, herv., tr. Amsterdam 
17-03-1943 Johannis Kloek, * Oudelande (Zld.) 1-08-1912, 
kunstschilder, herv.,  17 november 1992, z.v. ds. Teunis 
Kloek, herv. predikant, en Johanna Antonia Snoep. Uit dit 
huwelijk:

 a. Alida Victoria Kloek, * Twijzel (gem. Achtkarspelen) 15-
04-1945, beeldend kunstenares, herv., tr. Heerde 12-01-
1968 Leendert van Melle, * Breskens 30-03-1943, fabri-
kant, herv. 

I d. Dr. Cornelis Aalders, * ’s-Gravenmoer 14-01-1908, studie 
theologie Utrecht, herv. hulppredikant te Wijk aan Zee (1936), 
pred. te Oudega (1937), Wommels (1941), Voorburg (1945), 
’s-Gravenbage (1948), emeritus (1963), vanaf 1963 wetenschappelijk 
hoofdmedewerker fac. der godgeleerdheid Rijksuniversiteit Utrecht, 
leider pastoraal-psychologische leergangen (1963-1974),  Voorburg 
30-06-1999, tr. Wijk aan Zee 24-11-1937 Anna Huender, * Wijk 
aan Zee 2-03-1918, d.v. Marius Adriaan Huender, hotelhouder, en 
Wilhelmina Jacoba Bosch,  17-05-2004. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Christiaan, volgt c.
 2. Willem Jacob, volgt d.
 3. Anna Elisabeth Aalders, * Wommels 14-03-1943, verpleeg-

kundige, directrice Rusthuis Hervormde Gemeente te Voor-
burg.

 4. Marius Adriaan, volgt e.

c. Johannes Christiaan Aalders, * Oudega 12-09-1938, chef perso-
neelszaken Hoogovens Beverwijk, herv., ouderling-kerkvoogd, 
tr. Utrecht 30-05-1970 Anna Maria Dympha van Groenestijn, 
* Nijmegen 23-10-1942, rooms-katholiek, lid parochieraad 
IJmond. 

d. Willem Jacob Aalders, * Oudega 23-02-1940, algemeen secretaris 
niem, herv., tr. ’s-Gravenhage 18-12-1969 Stephanie Everdine 
Theresia Warffemius, *
’s-Gravenhage 08-01-1947, secretaresse, rooms-katholiek.

e. Marius Adriaan Aalders, * Wommels 18-11-1941, financieel 
directeur tijdschriften bij vnu, tr. Hilversum 23-12-1977 drs. Lotte 
Hermina Geertruide Wouters, * Amsterdam 26-11-1945, lerares 
Engels. 

I e. Dr. Willem Aalders, * ’s-Gravenmoer 05-05-1909, studie theologie 
te Utrecht, herv. hulpprediker te Wijk aan Zee en Duin (1934) en 
te Amsterdam (1935), predikant te Oosterzee en Echten (1936), 
Koudum (1938), Groningen (1942), ’s-Gravenhage (1946), emeritus 
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(1967), lector in de geschiedenis van het protestantisme aan de 
katholieke universiteit van Nijmegen (1967), emeritus (1978), 
tr. Wijk aan Zee 29-01-1936 Sarah Geertruida Huender, * Wijk 
aan Zee 28-08-1913,  08-03-1999, d.v. Marius Adriaan Huender, 
hotelhouder, en Wilhelmina Jacoba Bosch. Uit dit huwelijk:

 1. Drs. Maria Adriana Aalders, * Oosterzee 05-11-1936, studie 
geschiedenis, lerares geschiedenis, conrectrice W. de Zwijger-
college te Bussum, herv.

 2. Drs. Aleida Eufemia Aalders, * Oosterzee 12-07-1938, studie 
sociologie, herv., kerkeraadslid, lid Nederl. Vrouwen Raad, 
ovl. Lottum 30-07-1989, tr. ’s-Gravenhage 05-01-1968 drs. 
Jacobus Sonke, * Wemeldinge 17-10-1939, huisarts te Lottum, 
herv.

 3. Drs. Sophia Elisabeth Aalders, * Koudum 22-06-1940, studie 
klassieke letteren, lerares te Holten, herv., tr. Leiden 16-04-
1966 drs. Walle Jelle Nauta, * Oudemirdam 05-01-1939, so-
ciaal geograaf, herv., uitgezonden door de Unesco naar Kenia, 
 Kenia 13-03-1979. Hertrouwde H.J. Duyverman, antiquaar.  

 4. Christine Johanna Aalders, * ’s-Gravenhage 1-05-1945, soci-
aal-verpleegkundige Anthony van Leeuwenhoek Ziekenhuis, 
herv., tr. ’s-Gravenhage 29-05-1975 Dick Kok, * Haarlem 
1501-1952, herv., werkzaam bij de nam. Huwelijk ontbonden.

Tak C
 
VIIIc. Henry William Aalders, * Amsterdam 1-12-1885, onderwijzer, 

o.m. als hoofd verbonden aan de Louise de Coligny-school te ’s-
Gravenhage, geref., ouderling, ovI. ’s-Gravenhage 06-02-1945, 
tr. 24-03-1910 Maartje Ouwehand, * Zwartebroek 06-06-1883, 
geref.,  ’s-Gravenhage 14-02-1960, d. v. Arie Ouwehand, 
hoofdonderwijzer, en Harmina Visker. Uit dit huwelijk:

 1. Gerhard Jean Daniel, volgt f.
 2. Johanna Aalders, * Rotterdam 13-01-1918, medisch analiste, 

werkzaam o.a. bij Jeugd en Jongeren Pastoraat Overijssel, 
geref., tr. (1) Monster 13-04-1970 Louwe Dijk, * Nieuw 
Weerdinge 26-12-1908, eigenaar van een supermarkt, geref., 
ouderling, lid commissie beheer, ovI. Emmen 21-12-1982, z. 
v. Jan Dijk, textielarbeider, en Hielkje Misker; tr. (2) Assen 
23-08-1984 Wilhelmus van den Hammen, * ’s-Gravenhage 
1-11-1914, bakker, later cnv bestuurder, ovI. Hengelo 12-11-
1988, z. v. Wilhelmus van den Hammen, gemeenteambtenaar, 
en Leentje van Dalen.

I f. Dr. Gerhard Jean Daniel Aalders, * Rotterdam 26-11-1914, studie 
klassieke letteren aan de Vrije Universiteit, leraar kl. lett., vanaf 
1953 lector aan de Vrije Universiteit, vanaf 1957 hoogleraar, met 
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als leeropdracht de Griekse en Romeinse staatsinstellingen, emeritus 
(1981), vanaf 1970 lid Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen, geref., ovI. Baarn 16-10-1987, tr. Hilversum 18-07-
1946 Cathofina Johanna van der Horst, * 11-09-1920, d.v. Anthony 
van der Horst, boekhandelaar, en Catholina Johanna Fenijn. Uit dit 
huwelijk:

 1. Henry William, volgt If.
 2. Catholina Johanna Aalders, * Hilversum 01-11-1950, stu-

die Engelse taal en letterkunde, lerares Engels, later trainer, 
tr. Groningen 12-07-1974 Geert Joost Drenthe, directeur van 
een adviesbureau voor marketing en bedrijfsorganisatie. Hu-
welijk ontbonden.

 3. Maarten Johan, volgt Ig.
 4. Anthony Leonard, volgt Ih.

f. Drs. Henry William Aalders, * Hilversum 22-03-1947, studie fysische 
geografie Vrije Universiteit en ru Utrecht, was achtereenvolgens 
expert bij de fao (Benin, Haïti), beleidsmedewerker Ministerie van 
Landbouw en Visserij, senior consultant bij de Maatschappij voor 
Informatica Diensten, manager Capgemini, geref., tr. Amsterdam 
8-10-1970 drs. Marjolijn Cornelia Grool, * Amsterdam 13-
02-1947, studie Franse taal-en letterkunde (vu), drs. algemene 
literatuurwetenschappen (UvA), communicatie consultant, herv. 

g. Dr.Maarten Johan Aalders, * Dordrecht 15-11-1954, studie theologie 
aan de Vrije Universiteit, geref. predikant te Woubrugge (1982) 
en Amstelveen (1990), tr. Huizen (nh) 19-12-1978 drs Trude van 
Rees, * Gouda 11-11-1956, drs pedagogiek. Huwelijk ontbonden 29 
september 1996; tr. (2) 19-07-2004 Henriette Marjanne Koops, * 20-
05-1959 te Nieuwer Amstel, lerares. 

h. Anthonie Leonard Aalders, * Badhoevedorp 14-10-1958, studie 
sociale academie te Kampen (IJsselpoort), werkzaam bij de 
Gemeentelijke Sociale Dienst te Dordrecht, geref., tr. Naarden (nh) 
25-06-1981 Nic oline van Ek, * Naarden 24-05-1958, groepsleidster 
gezinsvervangend tehuis, geref. Huwelijk ontbonden. 
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Inleiding
In 1850-1852 verscheen postuum het laatste boek van Johannes Kinker, Le 
dualisme de la raison humaine  ou le criticisme de Em. Kant, amélioré sous le 
rapport de la raison pure, et rendu complet sous celui de la raison pratique i-ii 
(Amsterdam 1850-1852). De uitgave was op verzoek van Kinker voorbereid 
door ds. Jean Daniel Cocheret de la Morinière. Het is onduidelijk hoe Kinker 
en Cocheret elkaar kenden, en van de laatste was tot nog toe niets bekend, al-
dus de Kinker-onderzoeker A.J. Hanou in een gesprek naar aanleiding van zijn 
boek over Kinker.1 Inderdaad bevatten de voor de hand liggende bronnen slechts 
spaarzame gegevens over deze predikant. Een uitzondering vormen de bijdragen 
van H.R. Boudin over Cocheret, maar deze beperkt zich tot diens Luikse tijd 
(1827-1830).2 Een verzameling originele documenten betreffende zijn leven, 
mij ter hand gesteld door F.H. Cocheret de la Morinière te Amstelveen, was de 
aanleiding het leven van deze vergeten predikant aan de hand van dit en ander 
materiaal voor zover mogelijk te beschrijven.3 Niet alle gevonden gegevens zijn 
verwerkt, ik heb me beperkt tot die gegevens die voor een goed zicht op zijn le-
vensloop en persoonlijkheid van belang zijn. 
 In dit artikel wordt een onbekende predikant beschreven. Zijn loopbaan wordt 
in kaart gebracht: reglementen, politieke omwentelingen, de verzadiging op de 
markt van predikanten en persoonlijke zorgen krijgen een concrete invulling. Te-
vens maakt dit artikel duidelijk hoeveel materiaal er over een ‘gewone’ predikant 
in de archieven ligt opgeslagen. 

Afkomst 
Jean Daniel Cocheret de la Morinière werd geboren in Amsterdam op 6 maart 
1794.4 Het familiewapen toont een haan, met in de kantlijn de woorden gallus 
haret, waaruit, via het oud-Frans, Cocheret is ontstaan. Boven de haan staat 
een kroon met negen parels afgebeeld. In Nederland staat het wapen niet gere-
gistreerd.5 
 Zijn grootvader, Louis Etienne i (1706-1775), pruikenmaker, was rond 1737 
van Middelburg naar Amsterdam gekomen.6 Waarschijnlijk is hij in 1706 te 
Parijs geboren. Of de emigratie om geloofsredenen plaatsvond is niet zeker.7 

4 de gefrustreerde loopbaan van 
 ds. jean daniel cocheret 
 de la morini re (1794-1860)*

 M.J. Aalders

 * Eerder verschenen in: Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 
18  no 44, juni 1996, 19-40.



hoofdstuk 462 de gefrustreerde loopbaan van j.d. cocheret de la morini re 63

Zijn vader, Louis Etienne ii  (1759-1833), poorter geworden op 13 mei 1783, 
was lijstenmaker (of spiegelmaker) in Amsterdam, zijn moeder, Sara Margaretha 
Heller, wordt op het poortersbewijs van 24 februari 1791 naaister genoemd.8 In 
deze tijd was de familie nog sterk Frans georiënteerd. De drie echtgenotes van 
Louis Etienne i waren, blijkens hun namen en kerkelijke achtergrond9, even-
eens van Franse afkomst, en de familie staat ingeschreven in de registers van de 
Waalse Gemeente. Overigens was de vrouw van Louis Etienne ii  van Duitse 
afkomst.10

 Louis Etienne ii  werd aanvankelijk met de dubbele familienaam aangeduid, 
later alleen als Cocheret. Op zijn verzoek werd Jean Daniel Cocheret in 1837 het 
recht verleend de oude, dubbele familienaam weer te voeren.11 

Studie 
In 1813 werd Cocheret ingeschreven als theologisch student aan het Athenaeum 
Illustre te Amsterdam.12 In 1818 stapte hij over naar Utrecht. Het Album Studio-
sorum van de Utrechtse universiteit vermeldt onder jaargang 1818 dat hij te Am-
sterdam vijf jaar het onderwijs van Jacob Nuys van Klinkenberg (1744-1817) 
had gevolgd. Ook zijn er getuigenissen bewaard gebleven van de Amsterdamse 
hoogleraren J.H. van Swinden, bij wie hij de colleges mathematica, logica, meta-
fysica en astronomie volgde, van D.J. van Lennep, van wie hij Grieks en Latijn 
leerde en bij wie hij kennis maakte met de oude geschiedenis (1814-1816), en van 
J. Willmet, onder wiens leiding hij zich toelegde op het Arabisch en de exegese 
van het Oude Testament.13

 De overstap van Cocheret naar Utrecht in 1818 had te maken met zijn wens 
predikant te worden.14 Het Athenaeum was namelijk geen erkende predikants-
opleiding. Zijn inschrijvingsbewijs, gedateerd 21 augustus 1818, werd tweemaal 
‘gerecenseerd’, 23 april 1819 en 1 mei 1820. Op 23 september 1819 verklaarde 
de ‘Facultas philosophiae theoreticae et literarum humaniorum’ hem tot ‘philo-
sophiae theoreticae et literarum humaniorum candidatum.’ Het originele stuk 
is ondertekend door A. Simons, in dat jaar de secretaris van de letterenfaculteit. 
Het examen in de letteren was nodig voor wie toegelaten wilde worden tot de 
theologische studie en tot het kerkelijk examen15, en wordt wel omschreven als 
een ‘gradus ut transeat’. Het is vergelijkbaar met het propaedeutisch examen.16 
 Een door H. Royaards, J. Heringa Ezn en G. van Oordt ondertekend stuk 
verklaarde hem een kleine week later, op 28 september 1819, tot kandidaat in 
de theologie. Een officiële kandidaatsbul ontbreekt in de verzameling Familie-
stukken. Ook in het jaar daarop stond Cocheret nog ingeschreven als student 
en volgde hij, blijkens de bewaard gebleven getuigenissen, de colleges van J. 
Heringa Ezn (hermeneutiek, inleiding en exegese Nieuwe Testament en dogma-
tiek, 29 april 1820), H. Royaards (27 april 1820), G. van Oordt (1 mei 1820, 
theologia naturalis, ethiek). Ook volgde hij de colleges landhuishoudkunde bij 
J. Kops (23 september 1819). Dit was voor theologen verplicht, daar men enige 
kennis van de bedrijfsvoering op een boerderij voor predikanten nuttig achtte 
met het oog op hun toekomstige loopbaan. Tenslotte zijn er nog testimonia van 
J.H. Pareau (exegese Oude Testament, 23 september 1819) en D. Huisman (phi-
losophia moralis, 23 september 1819). Deze beide laatste waren de toenmalige 
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hoogleraren van de letterenfaculteit, Pareau doceerde ook aan de theologische 
faculteit. In deze testimonia ging het niet alleen om een verklaring dat de kandi-
daat de lessen met goed gevolg had bijgewoond, maar ook om een verklaring van 
goed gedrag. Studenten die toegelaten wilden worden tot het proponentsexamen 
moesten minimaal twee jaar de lessen hebben bijgewoond over de exegese Oude 
en Nieuwe Testament, de dogmatiek, landhuishoudkunde en de christelijke ze-
dekunde. Deze getuigenissen zou Cocheret in 1820 overleggen bij zijn kerkelijk 
examen. Daarmee voldeed hij aan hetgeen het Reglement op het examen hier-
over bepaalde.17 Hoewel het pas in 1826 verplicht werd gesteld dat theologen 
zich enigszins bekwaamden in de wiskunde, is het aannemelijk dat Cocheret zich 
daarmee, gezien zijn loopbaan, reeds in zijn studententijd heeft bezig gehouden, 
maar daarvan heb ik geen sporen gevonden.
 Ondertussen had Cocheret zichzelf bij de leden der Waalse Synode geïntrodu-
ceerd.18 In een brief van 26 augustus 1818 aan de ‘Réunion Annuelle’ maakte 
hij melding van zijn overstap naar Utrecht en van zijn wens predikant in de 
Waalse Kerken te worden. Mede als gevolg van het getuigenis omtrent Cocheret 
van de Amsterdamse afgevaardigden reageerde de vergadering hierop met de 
wens dat hij te zijner tijd de Waalse Kerken zou mogen dienen als predikant.19 
Op de zitting van 1819 werd melding gemaakt van het feit dat de commission 
Cocheret uit ‘Bourse dite synodale’ 50 had geschonken. De gemeenten werden 
aangespoord hem te ondersteunen. Nog op dezelfde zitting werd Cocheret 131 
aangeboden.20 Het jaar daarop staat vermeld dat J. Tessèidre L’Ange, die deze 
zaken regelde, van andere kerken nog 50 had ontvangen ter ondersteuning van 
Cocheret.21

 Op 30 april 1820 hield Cocheret een preek voor het ministerie van de Waalse 
Gemeente te Utrecht, die als zeer bevredigend werd beoordeeld. Deze preek werd 
in het Frans gehouden en betreft de derde te beoordelen preek (na de twee preken 
die door de universiteit werden beoordeeld), die verlangd werd van hen die pre-
dikant in de Waalse Kerken wilden worden. Daar ook zijn gedrag onberispelijk 
was, lag de weg naar het kerkelijk examen voor hem open.22 
 Toelating tot de bediening van het evangelie werd hem 21 juli 1820 verleend 
door de Commission nadat zijn kerkelijk examen naar wens was verlopen. 
Hij werd, conform het reglement, geëxamineerd in exegese Oude en Nieuwe 
Testament, kerkgeschiedenis, dogmatiek en dogmageschiedenis, christelijke 
zedekunde en de ambtelijke vakken.23 Wel blijkt uit de verslaggeving van de 
Commission aan de Réunion dat men een reis naar Frankrijk ter verbetering van 
zijn beheersing van de Franse taal nuttig achtte. L’Ange deelde de vergadering 
mee dat Cocheret daartoe 400 ter beschikking was gesteld uit verschillende 
beurzen. Opnieuw werden de kerken opgeroepen Cocheret te ondersteunen.24 
Ten behoeve van de kerkenraad te Parijs heeft de Amsterdamse kerkenraad Co-
cheret een aanbevelingsbrief meegegeven.25 In 1821 werd, naar aanleiding van 
een bedankbrief van Cocheret, gemeld dat de reis van Cocheret een groot succes 
was, maar dat er ondanks enkele giften van plaatselijke kerken en een sobere le-
venswijze van Cocheret nog een tekort was. Dit werd aangevuld uit de synodale 
beurs en uit enkele bijdragen vanwege de plaatselijke kerken.26
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Huwelijk en kinderen 
Tijdens zijn studie, op 15 december 1816, huwde Cocheret met Helena Maria 
Mumkes (1793-1865), een meisje van katholieken huize.27 Nog geen negen 
maanden later, 9 september 1817, werd zijn oudste zoon geboren, Louis Eti-
enne iii. Waarvan het jonge echtpaar leefde, is niet bekend, blijkens de aangifte 
was Cocheret in die tijd zonder beroep, een gebruikelijke aanduiding voor een 
student. Van de twaalf kinderen overleden er vijf op een naar huidige begrippen 
jonge leeftijd. Hun zoon Willem Frederik was handelaar in manufactureren, hun 
zoon Jean Daniel stuurman op de grote vaart, en Louis Etienne was commis-
sionair. Geen van de kinderen trad dus in de voetsporen van zijn vader.28 Een 
deel van Cocherets latere financiële zorgen -waarover straks meer- werd mede 
toegeschreven aan de situatie waarin zijn kinderen, ook door eigen schuld, ver-
keerden. In een rapport van de gouverneur van Noord-Holland over de situatie 
bij Cocheret is sprake van een hulpbehoevende zoon en van ‘onordelijke gedra-
gingen’ door (een van) zijn kinderen. De hulpbehoevende zoon is waarschijnlijk 
Gerrit Cornelis geweest, die na een langdurig en ‘geduldig doorgestaan Lijden’ in 
1853 op 21-jarige leeftijd overleed.29 Waarbij en aan wie gedacht moet worden 
in verband met de onordelijke gedragingen weet ik niet.

18 -18 7. De eerste jaren als predikant 
Cocheret is tot 1830 steeds predikant geweest in een rooms-katholieke omgeving. 
Toen hij in dat jaar naar zijn geboortestad terugkeerde, was hij predikant zonder 
gemeente, en daar was slechts een hulppredikerschap voor hem weggelegd. Over 
de eerste gemeenten valt niet zoveel te melden, Cocheret bleef er slechts kort, 
en er speelden geen grote kwesties. Met ’s Hertogenbosch ligt dat anders, maar 
gezien het feit dat deze jaren geen aanwijsbaar stempel op Cocherets leven heb-
ben gedrukt, wil ik me beperken. De meeste aandacht gaat uit naar zijn vierde en 
laatste gemeente, die te Luik. Daar zal hij de Belgische Opstand meemaken, en 
uit het vervolg blijkt hoezeer deze zijn leven heeft bepaald.

De eerste gemeente van Cocheret was de Hervormde Gemeente te Heeze en 
Leende. De kerkenraadsnotulen van 30 april 1822 melden in artikel 5 dat er een 
zestal werd geformeerd van mogelijke predikanten, van wie Cocheret benoemd 
werd. Hoe men aan zijn naam gekomen was en waarom men hem verkoos, valt 
uit de notulen niet op te maken. Op 10 mei ontving de kerkenraad van Cocheret 
bericht dat hij het beroep aan had genomen. Op 13 oktober werd hij door de 
consulent, J.S. Zorn, van Valkenswaard, bevestigd. Diezelfde dag deed Cocheret 
intrede. Op 9 februari 1823 reeds deelde hij de gemeente mee dat hij een beroep 
naar Nuenen had ontvangen, een week later deelde hij mee dat hij van plan was 
om dit beroep aan te nemen. Op 25 mei 1823 hield hij zijn afscheidspreek. Op 
de kerkenraadsvergadering van 26 mei werd Cocheret officieel losgemaakt van 
Heeze en Leende.30 Waarschijnlijk verhuisde hij reeds de volgende dag.31

 Te Nuenen deed Cocheret op 8 juni 1823 intrede, hij werd bevestigd door ds. 
A. Cremer van Veldhoven. Zijn intredetekst was Mattheus 5: 14a.32 Ook hier 
bleef hij slechts kort: op 11 januari 1824 deed hij intrede in zijn volgende ge-
meente, ’s Hertogenbosch.
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 De contacten met de Waalse Gemeente te ’s Hertogenbosch ontstonden in de 
tweede helft van 1823.33 Cocheret had er in juli een preekbeurt vervuld, en blij-
kens de notulen van de kerkenraadsvergadering van 10 juli was men daarover 
zeer te spreken. Op 1 oktober besloot de kerkenraad dat Cocheret de nieuwe 
predikant moest worden. De kerkenraadsnotulen van 16 november vermelden 
dat Cocheret het beroep wilde aannemen. In een brief van 12 november 1823 
wees hij er echter op dat het traktement lager was dan dat in zijn huidige stand-
plaats.34 Hij suggereerde dat er wellicht een aanvulling mogelijk zou zijn. In de 
vergadering van 7 december werd zijn verzoek besproken en werd aan de dia-
conie opgedragen te onderzoeken of honorering van dit verzoek mogelijk zou 
zijn. Daarna trof ik hierover echter geen mededelingen meer aan. Op 13 februari 
1824 besloot de kerkenraad Cocheret 150 toe te kennen in verband met de 
verhuiskosten. De approbatie van het Departement is gedateerd 13 december, en 
de bevestiging, op 11 januari 1824, vond plaats door de collegae L.G. James en 
M. Franck, respectievelijk predikant te Breda en garnizoenspredikant te ’s Herto-
genbosch. Een aanvulling op zijn traktement verkreeg hij, toen hij bij Koninklijk 
Besluit van 20 juni 1824 werd aangesteld als protestants geestelijk verzorger in 
de gevangenissen te ’s Hertogenbosch tegen een vergoeding van 400 per jaar.35 
Uit de bewaard gebleven archivalia blijkt dat de gemeente te ’s Hertogenbosch in 
een uiterst moeizaam gevecht om een kerkgebouw was gewikkeld. In de Franse 
tijd was de gemeente uit het eigen kerkgebouw verjaagd ten behoeve van de her-
vormden, die de Sint Jan aan de katholieken hadden moeten afstaan. Pas in 1826 
werd de Sint Gertrudekerk aan de Waalse Gemeente toegewezen, die wegens 
bouwvalligheid door de hervormden was verlaten.36 
 Cocherets curriculum vitae, vermeld op de titelpagina van Kinkers Le dua-
lisme, geeft aan dat hij ‘instructeur extraordinaire pour la classe la plus élevée 
des mathématiques auprès de l’armée nationale en ladite ville du Braband Sep-
tentrional’ was. Van een opleidingsinstituut te ’s Hertogenbosch heb ik tot nog 
toe niets kunnen vinden. Ik neem derhalve aan dat dit een interne opleiding ten 
behoeve van de artillerie betrof.37 Een rapport van de minister van Oorlog uit 
1849 (waarover later meer) noemt hem ‘hoofdonderwijzer in de wiskunde bij 
het leger, ter opleiding en voorbereiding der eerste luitenants tot het examen van 
kapitein’.38

 Als gevolg van zijn beroep naar ’s Hertogenbosch maakte Cocheret gedurende 
deze jaren ook deel uit van de jaarlijkse Réunion, waar hij verscheidene kleine 
taken vervulde.39 Eenmaal hield hij de openingspreek40, hij werd aangewezen 
‘pour complimenter’ de magistraat van Breda, voor de controle van de Acta, 
voor het examineren van studenten die in aanmerking wilden komen voor een 
beurs en voor het controleren en tellen van stembriefjes. Een benoeming als lid 
van de Commission ging aan hem voorbij. Opmerkelijk is dat de predikanten 
geacht werden de Réunion bij te wonen ‘dans leur costume’, de ouderlingen en 
diakenen ‘in habit noir’. Met het kostuum van de predikanten zal wel de ‘robe 
de Calvin’ bedoeld worden.41 

Luik (18 7-18 ) 
Het archief van ’s Hertogenbosch vermeldt verder dat Cocheret op 15 oktober 
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1827 afscheid nam van zijn gemeente en vertrok naar Luik, waar hij predikant 
werd van de ‘verenigde militaire en burgerlijke protestantse gemeente’.42 Deze 
gemeente was tot 1824 een garnizoensgemeente. Ook het garnizoen te Hoey viel 
hieronder.43 Maar omdat het aantal burgerleden van de gemeente snel groeide, 
achtte men een verandering van de organisatie noodzakelijk. Deze werd op 24 
maart 1824 aangevraagd en op 19 juli van dat jaar verkregen.44 De gemeente te 
Luik bestond in 1826 voor het grootste deel uit militairen: 376 tegenover 215 
burgerleden. Daaronder waren Duitsers, Engelsen, Fransen, Zwitsers en Noord-
Nederlanders, onder meer als gevolg van de oprichting van een ‘Ecole de com-
merce’, waar veel Duitsers op af kwamen.45 
 Een tweede belangrijke verandering betrof de verhouding tot de gemeenteleden 
en andere protestanten te Hoey (circa 30 personen). In oktober 1826 dienden 
enkele van hen bij het Departement betreffende de Hervormde Eredienst een 
verzoek in eigen kerkdiensten te mogen beleggen, waarbij de predikant van Luik 
zou voorgaan. Staatsraad F.W.F.T. van Pallandt van Keppel schreef een positief 
advies aan de koning, en toen ook het Ministerie van Oorlog akkoord ging, werd 
bij Koninklijk Besluit van 16 juni 1827, 78, de predikant van Luik tevens belast 
met enkele taken te Hoey. Deze gemeente verkreeg het recht acht maal per jaar 
een kerkdienst te beleggen waarin de garnizoenspredikant moest voorgaan. Het 
werd in feite een zelfstandige gemeente. Van de andere predikantstaken worden 
in het bijzonder de catechisatie genoemd en de verplichting in geval van ernstige 
ziekte, en daartoe uitgenodigd door de commandant, zich in Hoey te vervoegen. 
Het Departement betreffende de Hervormde Eredienst werd geacht de predikant 
van Luik daarvoor 150 te vergoeden.46 De reistijd tussen Luik en Hoey bedroeg 
zes uur. 

Naar aanleiding van het naderend vertrek van ds. M.A. van der Bank had de 
Luikse kerkenraad toestemming gevraagd tot het beroepen van een tweede pre-
dikant. In plaats van twee predikanten kreeg de gemeente echter één predikant, 
met een zwaardere taak dan zijn voorganger.47

 De benoeming van Cocheret vond plaats bij Koninklijk Besluit van 26 juni 
1827, 101, nadat er zich over het vertrek van ds. M.A. van der Bank naar 
Utrecht enige discussie had afgespeeld. Van der Bank had namelijk voor een 
eerste beroep uit Utrecht bedankt, maar toen het beroep nogmaals werd uit-
gebracht, had hij het aangenomen. Bij die gelegenheid had hij zijn kerkenraad 
meegedeeld dat hij eventueel bereid was alsnog te bedanken voor dit beroep 
indien daartoe van hogerhand een aanwijzing gegeven zou worden. De brief van 
de Luikse Kerkenraad hierover bereikte Van Pallandt echter toen de approbatie 
van het beroep reeds had plaatsgevonden, en deze adviseerde de koning daarom 
niet in te gaan op dit verzoek. Bovendien zou in dat geval te Utrecht wel eens een 
predikant beroepen kunnen worden, die vooral d r niet hoorde te staan. (Diens 
naam wordt helaas verzwegen.) Ter vervulling van de vacature te Luik was zijn 
oog op Cocheret gevallen vanwege diens tweetaligheid, en omdat Cocheret had 
verklaard een eventuele benoeming te aanvaarden, adviseerde Van Pallandt de 
koning hem te benoemen. Ondertussen werd een deputatie van de Luikse ker-
kenraad door Koning Willem i te Brussel in audiëntie ontvangen, en poogde Van 
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Hoey in vroeger tijden
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der Bank in twee brieven Van Pallandt ervan te overtuigen dat er van hogerhand 
een beslissing voor hem, ten gunste van Luik, genomen zou worden. Hij wilde 
klaarblijkelijk zijn gezicht niet verliezen. Van Pallandts commentaar op deze 
brieven toont zijn irritatie over het gedrag van deze predikant. Ondanks het feit 
dat Willem i bereid was het verzoek van Van der Bank te honoreren, werd uit-
eindelijk toch Cocheret benoemd.48 
 De kerkenraad van Luik beriep Cocheret in een brief van 12 juli 1827, hij 
antwoordde op 4 augustus dat hij het beroep wilde aanvaarden.49 Op 7 oktober 
deed hij intrede met een preek in het Nederlands over 2 Korinthe 4:7. Nadat 
hij zijn werkzaamheden was begonnen, deed de kerkenraad opnieuw pogingen 
een predikant erbij te krijgen, maar toen dat na enkele keren niet gelukt was, 
schreef men 2 december 1828 aan Van Pallandt dat zij de Commission verzocht 
had om een kandidaat tot de heilige dienst.50 Met het Departement betreffende 
de Hervormde Eredienst is het jaar daarop correspondentie over een eventuele 
terugkeer van Van der Bank. Deze zelf had in een tobberige brief van 21 juli 
1829 verzocht om als tweede predikant van Luik benoemd te worden, daar hij 
zich te Utrecht niet gelukkig voelde. Hij suggereerde dat ook gemeenteleden te 
Luik deze wens koesterden. In een brief van 14 augustus reageerde Cocheret. 
Daarin wees hij erop dat er sprake was geweest van een ‘onordelijke’ actie vanuit 
de gemeente. Officieel wist de kerkenraad van niets. Zelf had hij nooit over de 
hoeveelheid werk geklaagd en zijn dienst altijd stipt vervuld. Deze mededeling 
was niet overbodig, gezien het feit dat Van Pallandt het nodig achtte 9 december 
van dat jaar per circulaire de predikanten in het zuiden op te roepen tot getrouwe 
vervulling van hun dienst.51 Overigens beklemtoonde Cocheret de rechtmatig-
heid van het verlangen naar een tweede predikant, vooral ook als gevolg van 
de combinatie met Hoey en de taalproblemen. De toon van zijn volgende brief, 
van 6 oktober, was veel feller. Hij had toen inmiddels, via het classikaal College 
van Toezicht dat door het ministerie om advies was gevraagd, de brief van Van 
der Bank aan de minister gelezen, en sprak onverholen zijn vrees uit dat Van der 
Bank niet gemakkelijk zijn rechten als predikant van Luik zou erkennen. Boven-
dien moet, aldus Cocheret, getwijfeld worden aan de standvastigheid en daarmee 
aan de karaktersterkte van Van der Bank, die van meet af aan zeer gemengde 
gevoelens over zijn beroep naar Utrecht heeft gehad. Het College van Toezicht 
ondersteunde in een brief van 22 januari 1830 het verzoek om een tweede pre-
dikant, maar wees er op dat er ten aanzien van een eventuele terugkeer van Van 
der Bank geen eenparigheid heerste in Luik en dat Van der Bank de wens van de 
gemeente volgens de kerkenraad overdreef. Op 25 januari 1830 werd op het De-
partement besloten de zaak in advies te houden. Op 8 maart verzond de kerken-
raad van Luik opnieuw een brief over deze kwestie, waarin hij zich geheel achter 
Van der Bank stelde en bovendien meedeelde dat deze zich bereid had verklaard 
nauw met Cocheret samen te willen werken. Opnieuw werd de zaak in advies 
gehouden. Boudin vermeldt dat Cocheret 2 mei 1830 zijn kerkenraad meedeelde 
de kwestie in Den Haag persoonlijk aan de orde te stellen, maar daarvan vond ik 
te Den Haag geen sporen. Het schijnt dat het onderhoud te Den Haag niet hoop-
gevend was geweest, en de kerkenraad van Luik besloot geen nieuw verzoek te 
doen uitgaan. De reden voor het gebrek aan enthousiasme bij het Departement 
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zou kunnen liggen in het feit dat Van Pallandt had zich in 1827 al aan Van der 
Bank had geërgerd, en zijn sympathie voor hem zal door deze nieuwe problemen 
wel niet zijn toegenomen. Of er terecht van Van der Bank staat gemeld dat hij 
met lust en liefde zijn te Utrecht heeft gearbeid, valt in het licht van bovenstaande 
nader te bezien.52 De laatste mededeling over deze zaak houdt in dat de betref-
fende stukken alle gedeponeerd zijn in de vervallen stukken voor het jaar 1830. 
Aannemelijk is derhalve dat de toenemende gespannen situatie in Luik verdere 
afhandeling hiervan heeft verhinderd.53 
 Het is duidelijk dat de jaren te Luik voor Cocheret, in deze tijd lid van het clas-
sikaal Bestuur van Maastricht, niet geheel rimpelloos zijn verlopen, hetgeen sa-
menhangt met de bonte samenstelling van de gemeente en de merkwaardige rol 
die zijn voorganger heeft gespeeld. Uit verspreide uitlatingen krijg ik bovendien 
de indruk dat er discussies waren over de taal waarin gepreekt werd. De militai-
ren waren grotendeels afkomstig uit de Noordelijke Provinciën, de burgerleden 
van de gemeente veelal uit de Zuidelijke Provinciën. In een ander opzicht was er 
sprake van een vruchtbare tijd. In deze periode maakte Cocheret namelijk kennis 
met J. Kinker, de bekende filosoof, schrijver en journalist, vrijmetselaar, ironicus 
en vrijdenker, die vanaf 1817 tot 1830 hoogleraar te Luik was. Hij behoorde 
tot de gemeente van Cocheret en heeft, zoals later zal blijken, grote invloed op 
Cocheret gehad. In hoeverre Cocheret zich in deze tijd met de filosofie bezighield, 
laat zich slechts raden. Interessant in dit verband is een brief van Cocheret aan 
het ministerie, waarin hij reclame maakt voor een door hem te redigeren tijd-
schrift met als titel Revue elge ou recueil encyclopédique traitant les questions 
philosophiques, morales et religieuses d’apres la méthode du libre examen.54 Uit 
de meegestuurde circulaire blijkt dat dit maandschrift 1 juli 1830 moest verschij-
nen. Een aanzienlijk gedeelte van het tijdschrift zal ingaan op vragen omtrent 
het wezen, de oorsprong, de waarheid, het doel, de schoonheid en ‘l’excellence 
du christianisme’, een nogal apologetisch getinte doelstelling. Dit alles zal ge-
schieden volgens de methode van deze eeuw, die van het ‘libre examen’, het vrije 
onderzoek, waarbij het bewijs van de ervaring en de analogie een belangrijke 
leidraad vormen. Het blad is, voor zover mij bekend, nooit verschenen, wellicht 
als gevolg van de Belgische Opstand.

De elgische pstand 
De Belgische Opstand zou voor de gemeente te Luik en voor Cocheret een 
beslissend keerpunt vormen. De gemeente raakte een aanzienlijk deel van zijn 
lidmaten kwijt en Cocheret zocht berooid een onderkomen in de Noordelijke 
Nederlanden. Overigens werd Cocheret niet aangewezen als prediker te velde 
tijdens de Tiendaagse Veldtocht, deze eer viel de predikanten W.F.C. van Laak, 
P.J. Marcus en P. van Exter te beurt.55 
 In een ingezonden bericht in de oek aal van juli 1831, waarin Cocheret 
zichzelf als predikant min of meer aanbood, deed hij verslag van de gebeurtenis-
sen. Hij beschreef daarin dat op zondag 30 augustus (moet zijn 29 augustus) de 
kerkdienst uit voorzorg niet doorging. De twee daar opvolgende zondagen telde 
de samenkomst slechts 20 bezoekers. Een week daarna werd het hem onmogelijk 
gemaakt voor te gaan in een kerkdienst te Hoey. De volgende dag, bij terugkomst 
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te Luik, was de spanning zo hoog opgelopen dat het hem raadzaam leek de stad 
te verlaten in afwachting van betere tijden. Een uur na zijn vertrek poogde men 
hem thuis te arresteren. Was het de bedoeling hem, als Kinker, te gijzelen  Het 
was Cocheret in ieder geval onmogelijk terug te keren naar zijn standplaats, en 
geheel berooid vond hij een onderkomen te ’s Hertogenbosch, waar zijn gezin 
reeds enige tijd verbleef.56 In een brief van 18 oktober deed hij, vanuit ’s Herto-
genbosch, verslag aan het Departement. Tevens bood hij zijn diensten aan, ook 
voor de dienst aan het front.57 In een brief van 6 november gaf hij opening van 
zaken aan het classikaal Bestuur van de classis Maastricht58. 
 Vanuit ’s Hertogenbosch richtte Cocheret een verzoek aan het Ministerie van 
Oorlog om uitbetaling van zijn achterstallig traktement, hetgeen op 16 decem-
ber werd ingewilligd.59 Bij Koninklijk Besluit van 12 november 1830, 59, was 
namelijk bepaald dat alle ambtenaren die waren uitgeweken naar de noordelijke 
Nederlanden doorbetaald zouden worden, zij het dat zij voortaan de helft van 
hun salaris ontvingen. Zijn jaarwedde als garnizoenspredikant bedroeg  1400,-, 
vanaf oktober 1830 ontving hij derhalve 700.60 Zijn werk als gemeentepredi-
kant werd gehonoreerd met een bedrag van  750,-, en na de Opstand ontving 
hij daarvan nog 375 vanwege het Departement betreffende de Hervormde Ere-
dienst. 
 De kerkenraad van Luik heeft, blijkens de gegevens van Boudin, in november 
reeds een poging gedaan Cocheret terug te krijgen, maar Cocheret antwoordde 
in een brief van 17 november dat hij weigerde terug te keren. ‘Comment pouvait-
il rentrer dans un pays  l’état provisoire et incertain, o  tout Hollandais était 
considéré comme un ennemi exécrable ’ Wel bemiddelde hij bij de teruggave van 
enkele kerkelijke stukken aan de kerkenraad van Luik.61 Toch was hij niet geheel 
zeker van zijn zaak, en in december 1830 reisde hij opnieuw naar Den Haag om 
advies te vragen. Naar aanleiding van dit bezoek schreef hij 15 december aan de 
kerkenraad van Luik dat het gouvernement een eventuele beslissing terug te ke-
ren zou steunen, maar de gemeente zou zelf voor het traktement moeten zorgen. 
Verder achtte hij de situatie niet veilig genoeg voor een Hollander. De kerken-
raad van Luik schreef 21 december 1830 aan Cocheret, dat hij zijn inkomsten 
niet kon garanderen, en toen het de kerkenraad van Luik duidelijk werd dat 
Cocheret niet meer terug zou keren, werd op 1 november 1831 ‘acte de détache-
ment’ opgemaakt.62 Nadien werden er nog enige brieven uitgewisseld over het 
archief. Stukken daaruit waren uit Luik verdwenen en de kerkenraad verzocht 
Cocheret dringend deze te retourneren. De toon is lichtelijk geïrriteerd.63 Op 
16 mei 1831 stuurde Cocheret het Departement bericht van zijn verhuizing 
naar Amsterdam, waar hij tijdelijk inwoonde bij zijn vader, Barndesteeg 20  en 
naarstig op zoek ging naar een nieuwe betrekking.64 In lid 4 van het Koninklijk 
Besluit van 12 november werd bepaald dat de uitgeweken ambtenaren in voor 
hen geschikte betrekkingen zouden worden gesteld en dat zij bij vacatures voor-
rang genoten, maar het lijkt erop dat Cocheret als garnizoenspredikant overbo-
dig was. Van der Bank is bij herhaling opgetreden als belangenbehartiger van 
de kerk van Luik op de Réunion. Zelfs heeft men nog een poging gedaan hem 
terug te krijgen als predikant, maar Van der Bank weigerde in verband met de 
instabiele politieke situatie en de onzekere financiële vooruitzichten.65 Het zijn, 
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met andere woorden, dezelfde redenen die eerder Cocheret had aangevoerd om 
niet terug te keren.

Hervormd hulpprediker te Amsterdam (18 -185 ) 
In het archief van de Waalse Gemeente van Amsterdam trof ik in de jaren 1831 
en 1832 geen sporen van Cocheret aan.66 Wel ontving hij gedurende enige jaren 
nog uitnodigingen voor de jaarlijkse Réunion, die hij ook enkele malen bezocht. 
Toen die uitnodigingen vanaf 1839 niet langer verzonden werden, was dit 
aanleiding tot een emotionele reactie van Cocheret: hij voelde zich nog steeds 
Waals predikant. Hetgeen strikt genomen onjuist was. Er was sprake van een 
hartelijke verbondenheid, niet van een kerkordelijke band.67 Hij heeft incidenteel 
wel werkzaamheden verricht voor de Waalse Gemeente te Amsterdam, maar een 
vaste betrekking zat er niet in. Per 1 augustus 1832 van dat jaar werd hij te Am-
sterdam aangesteld als hulpprediker bij de Hervormde Gemeente. In de Familie-
stukken bevindt zich een niet-ondertekend contract. Daaruit blijkt dat Cocheret 
per 1 augustus 1832 aangesteld zou worden voor de ‘halve garnizoensdienst, 
benevens de post van hulpprediker voor het ministerie van predikanten met het 
daaraan verbonden krankenbezoekersambt.’ De overeenkomst vermeldt een ver-
goeding van 200 voor het werk voor de garnizoensdienst, en van 800 voor het 
hulppredikerschap. De halve garnizoensdienst hield blijkens deze overeenkomst 
in dat hij om de andere zondag een predikbeurt diende te vervullen, en ook het 
hulppredikerschap hield blijkens deze overeenkomst vooral in dat er in kerkdien-
sten werd voorgegaan. Alle gegevens uit het contract komen overeen met hetgeen 
over de hulppredikers (of: predikanten zonder vaste bediening) gezegd wordt in 
het op 19 juni 1837 vastgestelde reglement van het ministerie van predikanten 
te Amsterdam.68 Overigens is het hulppredikerschap als zodanig nooit goed on-
derzocht.69 De duur van de overeenkomst was één jaar, maar uit andere bronnen 
blijkt dat het dienstverband 21 jaar heeft geduurd. De benoeming vond plaats 
tijdens een extra ministerievergadering (tussen 27 juni en 5 juli 1832).70 Op de 
kerkenraadsvergadering van 5 juli werd hij, conform het reglement, benoemd als 
krankenbezoeker.71 
 In een brief van 12 januari 1853 aan de Commissie van toezigt op het gods-
dienstig onderwijs, aan wie de krankenbezoekers verantwoording van hun werk 
moesten afleggen, vroeg Cocheret zijn emeritaat aan daar zijn gezondheid het 
niet langer toe liet zijn taak naar behoren te verrichten. Deze commissie besloot 
dit verzoek met positief advies door te sturen naar de kerkenraad.72 Deze besloot 
20 januari dit verzoek te honoreren en machtigde de Commissie van toezigt om 
een en ander af te wikkelen.73 Deze commissie stelde in zijn vergadering van 7 
februari een brief op aan de Commissie tot het bestuur der kerkgebouwen, goe-
deren, fondsen en inkomsten, die op haar beurt haar eigen financiële commissie 
om advies vroeg. De aanvraag luidde, gelet op Cocheret’s jarenlange dienst en 
zijn slechte gezondheidstoestand, hem het gevraagde emeritaat te verlenen ‘salvo 
honore et stipendio’. Men stelde derhalve voor hem na zijn terugtreden 800 
per jaar als pensioen uit te keren.74 De financiële commissie kende echter om 
principiële redenen geen pensioen aan de hulppredikers toe en was niet bereid 
nu een uitzondering op die regel te maken. Wat dit principe inhield, wordt niet 
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nader uitgelegd. Wel wilde men, gelet op de financiële problemen die voor Co-
cheret uit zijn terugtreden zouden voortvloeien, een eenmalige gratificatie van 
800 toekennen.75 Klaarblijkelijk is conform dit advies besloten en hebben de 

andere betrokken partijen gemeend zich hierbij neer te moeten leggen.76 Ook 
een verzoek van enkele gemeenteleden om toch een pensioen toe te kennen werd 
niet gehonoreerd.77 Daarbij speelde een rol dat Cocheret van staatswege al een 
pensioen genoot.78 Uit overheidsbronnen blijkt namelijk dat, zoals de hervormde 
kerkenraad wist, Cocheret tot en met 1843 een wachtgeld van 1.075 per jaar 
heeft genoten. Per 1 januari 1844 werd hij, bij Koninklijk Besluit van 2 maart 
1844, 58 (met terugwerkende kracht derhalve) emeritus salvo honore, met een 
pensioen van 1.075,- per jaar, waarvan 375 ten laste kwam van het Departe-
ment betreffende de Hervormde Eredienst en 700 ten laste van het Ministerie 
van Oorlog.79 Klaarblijkelijk behoefde zijn vergoeding voor het hulpprediker-
schap hiermee niet verrekend te worden. In 1848 beklaagde Cocheret zich erover 
dat hij ervan beschuldigd werd zich ten onrechte aan te duiden als emerituspre-
dikant, en vroeg hij J.D. Janssen dit besluit ergens te publiceren.80 

Op 6 september 1853 heeft Cocheret zich weer aangemeld als lid van de Waalse 
Gemeente te Amsterdam.81 Was hij teleurgesteld over het besluit van de her-
vormde kerkenraad  En had hij in stilte gehoopt dat hij na enige tijd als hulp-
prediker te hebben gewerkt alsnog te Amsterdam beroepen zou worden  Zover 
is het in ieder geval niet gekomen, hij heeft bij mijn weten niet op een zestal ge-
staan.82 Klaarblijkelijk viel Cocheret als predikant niet op, en bovendien was er 
vanaf 1830 een overschot aan kandidaten, terwijl Cocheret een hoger inkomen 
had dan vele gemeenten hem konden bieden.83

Financi le orgen 
De klappers op de indices op de ingekomen stukken van het Departement betref-
fende de Hervormde Eredienst laten zien dat de meeste correspondentie met Co-
cheret financiële zaken betrof, voornamelijk de jaarlijks terugkerende vraag om 
een extra ondersteuning van Cocheret en zijn gezin. De eerste aanvraag betrof een 
verhoging van zijn wachtgeld, maar Van Pallandt vond daartoe geen aanleiding. 
Het Ministerie van Financiën meende dat een eenmalige bijdrage van 200 wel 
mogelijk zou zijn.84 Uiteindelijk werd deze gratificatie tot en met 1847 regelmatig 
verleend, maar in 1848 in verband met de noodzakelijk geachte bezuinigingen 
stopgezet. Dit was voor Cocheret niet slechts reden om daartegen te protesteren, 
maar ook om de overheid er op te wijzen dat hij bijzondere verdiensten voor het 
vaderland had, die een extra tegemoetkoming van 19.500 (gederfde inkomsten) 
rechtvaardigden. Later zal hij de overheid er op wijzen dat deze mededeling geen 
verzoek betrof. Op 8 februari 1849 besloot koning Willem ii , conform de nega-
tieve adviezen van het Departement betreffende de Hervormde Eredienst en van 
het Ministerie van Oorlog, beide delen van het verzoek af te wijzen. Bij het advies 
van het Departement betreffende de Hervormde Eredienst speelde behalve de 
overheidsfinanciën ook een rol dat de staatsraad van mening was dat Cocherets 
inkomen hoger was dan dat van vele andere predikanten. Bovendien was hem 
uit rapporten van de gouverneur van Noord-Holland en van B enW te Amster-
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dam gebleken dat Cocheret als leraar wiskunde en als hulpprediker bijverdiende. 
B enW van Amsterdam schatten zijn inkomen hoger dan 2.000. Het Ministerie 
van Oorlog adviseerde over de inkomensderving en was van mening dat in de 
carrière van Cocheret geen aanleiding lag voor de gewenste tegemoetkoming als 
gevolg van oorlogshandelingen.85

In het voorjaar van 1850 overhandigde Cocheret een verzoek aan koning Wil-
lem ii, toen deze in Amsterdam op bezoek was. In deze brief, van 22 april, be-
nadrukte Cocheret dat hij z.i. niet, conform het KB van 12 november 1830, in 
een geschikte betrekking geplaatst was, en dat de overheid derhalve nalatig was 
geweest. De schade berekende hij op 25.000. Hij wilde zich echter tevreden 
stellen met een eenmalige uitkering van 5000 en een jaarlijkse toeslag op zijn 
pensioen van 200. Aanvankelijk weigerde het Departement dit verzoek in be-
handeling te nemen, daar de brief niet gezegeld was, maar na een protest hierover 
van Cocheret bij Willem ii die hem ter audiëntie had ontvangen, werd de zaak 
uiteindelijk netjes afgehandeld. Het verzoek werd niet ontvankelijk verklaard. 
Hij had, met een beroep op het KB van 12 november 1830, een verzoek om 
een nieuwe standplaats kunnen indienen; daarmee vervalt de aanklacht dat het 
gouvernement nalatig is geweest. Bovendien had hij jarenlang geleefd ten laste 
van ’s lands kas.86 
 Ook in de jaren hierop volgend vinden we correspondentie over de gewenste 
gratificatie, die hem vanaf 1854 weer werd verleend. Uit het bijgevoegde rapport 
van D.J. van Ewijck, gouverneur van Noord-Holland, blijkt dat Cocheret nog 
enkele kinderen thuis had wonen, waarvan er één hulpbehoevend was. Cocheret 
heeft zich veel opofferingen moeten getroosten ten behoeve van zijn kinderen, 
‘hetzij door tegenspoeden, hetzij door onordelijke gedragingen’.87 
 
Het beeld dat uit deze correspondentie oprijst, is dat van iemand die zich in ‘zijn 
zaak’ heeft vastgebeten en wiens brieven wijzen op een zekere overspannenheid. 
Nuchter wordt ergens opgemerkt dat Cocheret met zijn hulppredikerschap zijn 
pensioen zo wist aan te vullen dat hij net zoveel of meer verdiende dan als gar-
nizoenspredikant te Luik. Het doet daarom merkwaardig aan dat Cocheret her-
haaldelijk wees op gederfde inkomsten. Weliswaar verdiende een Amsterdamse 
predikant meer88, maar vele dorpspredikanten verdienden minder. Hierachter 
gaat waarschijnlijk een gevoel van miskenning schuil. Klaarblijkelijk was Coche-
ret niet zo opvallend dat men hem te Amsterdam als predikant wilde hebben, en 
dat heeft zeer gedaan. Het is aannemelijk dat het daarnaast vooral de moeilijke 
gezinsomstandigheden zijn geweest, die Cocheret gebracht hebben tot een verte-
kend beeld van de gevolgen van de Belgische Opstand.

Hijzelf wees er ergens op dat hij daartoe een ‘dubbele betrekking’ had moeten 
aanvaarden, ten behoeve van de garnizoensdienst en als krankenbezoeker, en 
dat daarin de oorzaak lag van zijn ziekte, maar dit lijkt me overdreven: het 
voorgaan in diensten, om de week, kan niet beschouwd worden als een volledige 
betrekking. Bovendien heeft Cocheret ook andere activiteiten ontplooid. Want 
gedurende zijn Amsterdamse jaren is hij blijven studeren. Op 17 december 1840 
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werd hij te Utrecht als student in de filosofie ingeschreven. Het bewijs werd niet 
‘gerecenseerd’. De dag na zijn inschrijving, 18 december 1840, ontving hij de 
kandidaatsbul in de ‘ordo matheseos et philosophiae naturalis.’ De studie van 
wis- en natuurkunde was hem klaarblijkelijk blijven boeien, en zijn werkkring 
bood hem voldoende ruimte daartoe.89 

Publikaties
Blijkens de naamlijst van Brinkman heeft Cocheret, behalve Le dualisme, zes 
boeken gepubliceerd, waarvan ik er slechts drie heb kunnen achterhalen.90 Een 
herdenkingspreek naar aanleiding van zijn 25-jarig ambtsjubileum, een boekje 
over de wijsbegeerte en een commentaar op de Openbaring aan Johannes heb ik 
niet gevonden.91 Daarbij komt dat het niet onmogelijk geacht moet worden dat 
Cocheret al dan niet anoniem, artikelen geschreven heeft die mij tot nog toe zijn 
ontgaan. Vanaf 1830 (het bovengenoemde blad Revue elge) namelijk is zijn 
behoefte zich in het publiek te uiten aanwijsbaar.

De oudste mij bekende publicatie van Cocheret is een wiskundige studie, Proeve 
eener inleiding tot de kennis der wiskundige wetenschappen (Amsterdam 1833). 
Het is bedoeld voor hen die zich, met een middelbare school als ondergrond, 
verder in de wiskunde willen verdiepen, en hij heeft zich vooral gericht op het 
uiteenzetten van de ratio mathematica, de grondbegrippen waarop de wiskunde 
is gebouwd. Dat hij de wiskunde liefhad, blijkt wel uit zijn docentschap ten be-
hoeve van de opleiding tot kapitein te ’s Hertogenbosch. We zagen bovendien 
dat hij in zijn Amsterdamse jaren bijles wiskunde gaf. Ook in deze jaren zou hij 
een publicatie over de wiskunde het licht doen zien (zie hieronder). Deze belang-
stelling is minder verwonderlijk dan het lijkt, daar wis- en natuurkunde vanouds 
als onderdelen van de filosofie werden gezien. Pas met het Organiek Besluit van 
2 augustus 1815 werden wis- en natuurkunde ondergebracht in een aparte facul-
teit. Zoals straks nog zal blijken, had Cocheret een voorkeur voor de situatie van 
voor 1815. De opbloei van de wiskunde ervoer hij als een van de verblijdende te-
kenen van een vooruitgang in verlichting en beschaving, de ‘stem der rede en des 
gezonden verstands’ doet zich luide horen, en hij verwachtte veel van de opbloei 
der wiskunde voor de natuurkunde, werktuigkunde etc.92 

De tweede mij bekende publicatie is een preek uit 1836, Le culte chrétien ou la 
religion universelle. Sermon prononcé dans l’église wallonne de Haarlem, le 6 
juin 18 6. De preek is uitgegeven te Amsterdam bij P. Lorié in 1837. Hij telt 
32 bladzijden en begint met de constatering dat de werkelijke vooruitgang in 
de kerkgeschiedenis zeer langzaam gaat. Er zijn vele duistere bladzijden, en pas 
met Erasmus, ‘le prince des Reformateurs’, is er een begin van herstel na de Mid-
deleeuwen. Dat er zo weinig voortgang is gemaakt, is de schuld van de mensen. 
Zij zijn teveel gefixeerd geweest op uiterlijke godsdienstige vormen, symbolen en 
dogma’s, en hebben de innerlijke godsdienst verwaarloosd. Een en ander wordt 
uitvoerig geadstrueerd aan de hand van Johannes 4:24. In het tweede deel van 
de preek laat Cocheret zien dat er in het geloof veel verborgen is, dat toebehoort 
aan God. Voor de mensheid is duidelijk, mede op grond van de natuur, dat 
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God liefde is, dat Hij de wereld door zijn voorzienigheid onderhoudt, en dat 
er een eeuwig leven is. Dit alles wordt ons ook door Jezus voorgeleefd, met een 
‘simplicité aimable’. In de toepassing voert hij een hartstochtelijk pleidooi voor 
tolerantie. Het ware geloof is niet aan kerkgrenzen gebonden, er is een geloofs-
verbondenheid boven de kerkelijke verdeeldheid. Daarom moeten we de Schrif-
ten bestuderen en alle partijschap verwerpen. 
 Het is, naar het mij voorkomt, een weinig opzienbarende preek. Soortgelijke 
geluiden waren in die dagen aan de orde van de dag. Het is het pleidooi van de 
liberale burgerij, die er alle belang bij had twist en tweedracht te voorkomen en 
die beïnvloed was door de Nederlandse verlichting.93 De nadruk op de rede en 
de moraal is opvallend. Theologisch gezien mag Cocheret getypeerd worden als 
rationalistisch supranaturalist. Bovendien, we schrijven 1836, lijkt het erop dat 
Cocheret zich tegen de afgescheidenen keert, in ieder geval tegen de partijgeest, 
tegen de verheffing van dogma’s tot belijdenis, en een impliciete verwijzing naar 
de Afscheiding ligt voor de hand.94 

In 1846 publiceerde Cocheret een Tabula Synoptica of beknopt, volledig en be-
redeneerd over igt van den geheelen omvang der wiskunde. De aanleiding was 
een vraag van het Nederlands Wiskundig Genootschap te Amsterdam, dat in de 
‘Voorrede’ staat aangeduid als een ‘wiskundig genootschap, ten spreuke voe-
rende: een onvermoeide arbeid komt alles te boven’.95 De vraag betrof die naar 
het ‘eigendommelijk karakter en kenmerkend onderscheid van sommige deelen 
der wiskunde’. Het werd uiteindelijk een overzicht, zoals dat tot dan toe niet in 
het Nederlandstalig gebied voorhanden was. 

Ondertussen geven de bronnen duidelijk aan dat Cocheret onder invloed van J. 
Kinker was geraakt. Hij schreef van hem bijvoorbeeld een levensbericht96 en ver-
taalde een opstel van Kinker in het Frans.97 Voor hem stond Kinker op dezelfde 
eenzame hoogte als Kant, Schelling, Fichte, Hegel en Jacobi. Zoals vermeld had 
Cocheret Kinker in Luik leren kennen. Beiden waren in hun Amsterdamse tijd 
bovendien lid van het Leesmuseum.98 Op Kinkers verzoek gaf Cocheret na diens 
overlijden het reeds genoemde manuscript uit, getiteld: Le dualisme de la raison 
humaine. In dit boek doet Kinker een poging de methode van Kant ten aanzien 
van de zuivere rede ook toe te passen op de inwendige ervaring. Het ik is geen 
noumenon of denkbeeldig iets, dat buiten de ervaring ligt; het is een phaeno-
menon, een verschijnsel der inwendige ervaring. Kinker had Cocheret, zo blijkt 
uit het ‘Avis aux lecteurs’, het manuscript enkele weken voor zijn dood toever-
trouwd als blijk van vriendschap en ‘ongehoord’ vertrouwen. Bij die gelegenheid 
had Kinker Cocheret zijn bedoelingen uitgelegd met dit manuscript, maar hem 
tevens de vrijheid gegeven het aan te vullen, te verbeteren en te annoteren. Van 
grammaticale verbeteringen heeft Cocheret geen melding gemaakt, maar van alle 
andere wijzigingen wel. Bij deze arbeid werd hij geholpen door de Waalse pre-
dikant J. Teissèidre l’Ange en prof. P.J. Veth. Ook de Commissaris des Konings 
in Noord-Holland, D.J. van Ewijck, wordt hartelijk bedankt, deze was namelijk 
opgetreden als maecenas en had klaarblijkelijk de uitgave mogelijk gemaakt. Dat 
de uitgave enkele jaren op zich heeft laten wachten, blijkt uit een prospectus van 
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Weyting en van der Haart uit 1850. Deze vermeldt dat er aanvankelijk te weinig 
mensen ingetekend hadden om de uitgave lonend te maken. Op aandrang echter 
van Frederik, Prins der Nederlanden, had de uitgever een nieuwe prospectus 
verspreid, in de hoop op meer intekeningen. Mede door de hulp van Van Ewijck 
is het tot uitgave gekomen.99 
 Na dit woord vooraf, dat overloopt van de verering voor het genie Kinker, 
volgt een ‘notice biografique’, eveneens nogal hagiografisch. De wetenschappe-
lijke wereld kan nu, dankzij het werk van Kinker, eindelijk doordringen in de 
geheimenissen van de Koningsberger. Meer dan voor de biografische feiten wil 
Cocheret in deze notitie dan ook aandacht vragen voor de betekenis van Kinker 
als geleerde. 
 Aan het slot van het tweede deel belooft Cocheret een commentaar op dit boek 
te schrijven. Daarin wil hij dit boek van Kinker toelichten, en bovendien laten 
zien hoe ‘la raison nous conduira  la foi’. Zover is het niet gekomen, waarschijn-
lijk omdat Cocherets gezondheid hem in de steek liet. Hij overleed namelijk op 
21 april 1860, ‘na een lijden van bijna negen jaren, echter kalm en zacht’.100 Van 
welke aard dit lijden was, heb ik tot nog toe niet kunnen achterhalen. Maar het 
zou kunnen verklaren waarom de beloofde commentaar op Kinker nooit ver-
schenen is. Overigens was het oordeel van B.H.C.K. van der Wijck zowel over 
Kinker als over Cocheret vernietigend. Het werk was eigenlijk nog niet rijp om 
gedrukt te worden. Het wemelt van de herhalingen en tegenstrijdigheden, de een-
heid ontbreekt. ‘Over menige bladzijde ligt een floers, zoo dik, dat geen mensche-
lijk oog het doordringen kan’.101 Cocheret’s verering voor Kinker wordt op de 
korrel genomen wanneer Van der Wijck signaleert hoe Cocheret niet bestaande 
Franse woorden laat staan met als commentaar: ‘mot nouveau créé par l’auteur’. 
De ondoordachte ijver van Cocheret heeft noch aan de wetenschap noch aan 
Kinkers nagedachtenis een dienst bewezen. ‘Het boek is in den volsten zin des 
woords onleesbaar’.102

Artikelen 
In een brief aan J.J.F. Wap beloofde Cocheret in 1851 deze redacteur van Astrea 
één of twee artikelen over Kinker zoals deze hem gevraagd had.103 In afwachting 
daarvan gaf hij iets van Kinder zelf, een ‘discours qui contient des aper us nou-
veaux et des pensées piquantes.’ Het betreft een Franse vertaling van een artikel 
van Kinker, door Cocheret aangeduid als ‘Discours sur le genre romantique’104. 
De beloofde artikelen over Kinker zijn waarschijnlijk niet verschenen, in Astrea 
heb ik ze althans niet kunnen vinden. In dat blad vinden we wel twee andere ar-
tikelen die zonder twijfel van de hand van Cocheret zijn. In het eerste gaat hij in 
op de recensie van F.C. de Greuve van Le dualisme.105 Hij begint deze polemiek 
met een lofzang op onder andere de herlevende belangstelling voor de wijsbe-
geerte, waardoor enerzijds het ‘monster des Ongeloofs, met zijn Pantheïsmus, 
Materialismus en Fatalismus’, en anderzijds ‘het gedrogt des Bijgeloofs, met zijn 
Mysticismus en Fanatismus den Nederlandschen grond verlaten, of ten minste 
er voor Rede en Christendom zwichten zal ’ De polemiek zelf betreft het gebruik 
van ‘raison’ en ‘intelligence’ door Kinker. Hier wordt ook duidelijk dat Cocheret 
op sommige punten met Kinker van mening verschilde. De Greuve had namelijk 
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opgemerkt dat Cocheret Kinkers wijsgerige overtuiging geheel was toegedaan. 
In reactie daarop verwijst Cocheret naar zijn boek Een woord voor alle vrienden 
van waarheid en godsvrucht uit 1846. In dit verband wijst hij erop dat hij op het 
punt van de antinomieën en bovenal op het punt van het gezag der Rede nogal 
met Kinker van mening verschilt. Bovendien wenst hij een onderscheid te maken 
tussen zijn wijsgerige, zijn theologische en zijn christelijke overtuiging. Tot nog 
toe heb ik dit boek niet kunnen achterhalen, zodat de eigen positie van Cocheret 
voor het overige nog niet in kaart kan worden gebracht. 
 In een tweede artikel behandelde Cocheret een boek van J. Roos, Aanteeke-
ningen op de ielkunde van den hoogleeraar T. Roorda.106 Daarin bekritiseert 
Cocheret de kritische stellingname van Roos, zonder het overigens in alles met 
Roorda eens te zijn. Wel heeft hij veel waardering voor deze geleerde. Ook de 
belangstelling voor de psychologie wordt verklaarbaar indien we letten op de 
encyclopedie: de kennis der menselijke psyche werd in de eerst helft van de vorige 
eeuw algemeen beschouwd als onderdeel van de filosofie.

Tot slot vraag ik nog aandacht voor een serie artikelen over de wijsbegeerte uit 
1851 en 1852.107 Het is niet geheel zeker dat deze schetsen van de hand van Co-
cheret zijn (slechts het eerste is ondertekend met een C.), maar er zijn wel aanwij-
zingen die duiden op Cocheret als de auteur: een loffelijke aanhaling van Kinkers 
Le dualisme, een lofzang op de wiskunde, een verwijzing naar Van Ewijck, en 
onmiskenbaar theologische uitdrukkingen, zoals bijvoorbeeld het onderscheid 
tussen geopenbaarde en natuurlijke godskennis. De eerste is nodig voor een eeu-
wig leven. Bovendien blijkt uit het begin van bovengenoemde polemiek met De 
Greuve, dat deze volgens Cocheret zijn ‘vertoogen’ in Astrea kende. Cocheret 
reageert aan het slot van zijn artikel op De Greuve’s kritische verwijzing naar 
één van die artikelen waarin gesproken wordt over het ‘dualisme van het ver-
stand’, zoals hij eerder in zijn reactie inging op deze kwestie in verband met De 
Greuve’s opmerkingen hierover naar aanleiding van Le dualisme. De Greuve is 
van mening dat deze term onjuist is. Cocheret verdedigt hem, en het heeft er de 
schijn van dat hij daarmee zichzelf verdedigt. Indien deze conclusie juist is, kan 
tevens geconcludeerd worden dat in de eerste twee jaargangen van Astrea Co-
cheret de belangrijkste auteur is geweest waar het gaat om de bijdragen vanuit de 
wijsbegeerte. De wijsbegeerte kreeg vanaf 1853  het jaar waarin Cocheret zijn 
hulppredikerschap neerlegde  nauwelijks meer aandacht, en ook dat wijst op 
Cocheret als auteur, daar hij, zoals boven reeds vermeld, rond 1852 ernstig ziek 
is geworden en zijn werk als hulpprediker moest beëindigen. 
 In deze serie wordt aandacht gevraagd voor de filosofie. Het eerste artikel 
heeft als opschrift: ‘Inleiding tot de afdeeling ‘wijsbegeerte’. Wijsbegeerte is voor 
Cocheret de wetenschap der beginselen, de wetenschap, die de gronden van alle 
waarheid en kennis aangeeft, de algemene wetenschap, zonder welke er geen bij-
zondere wetenschap kan zijn. Het is de wetenschap die ons het Goddelijk wezen, 
de bovenzinnelijke wereld, de zichtbare schepping en de menselijke geest leert 
kennen, zij leert ons de eerste grondbeginselen van de natuurkunde, van de wis-
kunde, van de staatkunde en van de godgeleerdheid kennen, ‘voor zover de men-
schelijke rede zulks vermag.’ Van groot belang is echter dat zij zich houdt aan 
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de grenzen van het menselijk kenvermogen. Dat dit niet gebeurt, is de reden van 
de heilloze verwarring waarin de bespiegelende wijsbegeerte is terecht gekomen. 
De wijsbegeerte is terecht gekomen in atheïsme of pantheïsme, de Rede verzet 
zich tegen de lichte last der goddelijke openbaring en een christelijke zedeleer, ze 
valt het goddelijk evangelie onbarmhartig aan, en ze acht zich ontslagen van de 
Godheid met welke de christenen door de Heiland der wereld en de Verlosser 
van zondaren zijn verzoend. In de artikelenserie wil Cocheret de zuivere, edele 
wijsbegeerte schetsen, maar op het gebied van het geloof, de zedelijkheid en de 
cultuur wil hij voorrang verlenen aan de geopenbaarde leer van de Bijbel boven 
de natuurlijke godgeleerdheid. Dit wil hij doen door aan te tonen dat zelfs de 
grootste geesten niet bij machte zijn de kennis der waarheden, nodig voor de 
zaligheid van onze zielen, aan het licht te brengen. Behalve op Kinker beroept 
Cocheret zich op E. de Pressensé en J. Choisy. 

In de eerste schets ging Cocheret in op de oorsprong der wijsbegeerte. Deze wor-
telt in de menselijke natuur en geschiedenis, en we vinden haar derhalve bij alle 
volken. Haar ontstaan hangt samen met de levensvragen, en die zijn algemeen 
menselijk. Als gevolg van de Voorzienigheid echter heeft dit wijsgerig bezig zijn 
zich slechts bij enkele volkeren tot wetenschap kunnen ontwikkelen. Daar wer-
den de levensvragen niet overgelaten aan de priesters, maar overgebracht naar 
het gebied der gedachten, denkbeelden en begrippen. Hierbij heeft Cocheret in 
het bijzonder het Griekse volk op het oog, dat daarin door geen enkel ander volk 
werd overtroffen. 
 In de tweede schets gaf Cocheret een nadere bepaling van het begrip wijsbegeer-
te. Na een uitvoerige etymologische ontleding van het woord filosofie, betoogt hij 
dat de wijsbegeerte bestaat uit drie delen: 1.de leer van God of de theologie; 2. 
de leer van de menselijke ziel, of de psychologie; en 3. de leer der stoffelijke voor-
werpen of dingen, de fysica, en de wiskunde. Dit schema wordt verdedigd tegen 
de tendentie van de tijd om wiskunde en natuurkunde en psychologie niet langer 
als onderdelen van de filosofie te zien, en het begrip alleen te gebruiken voor de 
bespiegelende wijsbegeerte. Over de verhouding daarvan tot de theologie in ei-
genlijke zin zwijgt Cocheret, hoewel hij zich een uitvoerige zijsprong veroorlooft 
waarin hij Jezus als de bron van ware wijsheid schildert. De grens van de filosofie 
wordt bepaald door de grens van ons kenvermogen, en voor heilzame kennis van 
God blijven wij op de openbaring in de Schrift aangewezen. 
 In de derde schets, bestaande uit drie delen, behandelde Cocheret de wijsgerige 
scholen, om aansluitend aandacht te vragen voor de ‘nieuwere wijsbegeerte’. 
Een aparte bespreking wijdde hij aan ‘de studie der wijsbegeerte in ons vader-
land’, met veel aandacht voor C.W. Opzoomer en diens De weg der wetenschap. 
Kernpunt van Cocherets kritiek is dat Opzoomer de natuurkundige methode 
zonder meer wil toepassen op de geestelijke wetenschappen. Er is weliswaar een 
algemene wetenschappelijke methode, maar er zijn ook een bijzondere metho-
den, één voor de geschiedenis, één voor de natuurlijke kennis, één voor de spe-
culatieve wijsbegeerte, en, eindelijk, één voor de godgeleerdheid. Het is niet de 
natuurkunde die de methode voor de filosofie moet verschaffen, het is de filosofie 
die voor de natuurkunde de juiste logica moet verschaffen. 



hoofdstuk 478 de gefrustreerde loopbaan van j.d. cocheret de la morini re 79

 In de vierde schets tenslotte behandelde Cocheret datgene wat hij als resultaat 
van de geschiedenis der wijsbegeerte zag. Hij eindigt met een lang citaat van 
Roorda, waarin deze beklemtoont dat de ware levensvragen niet door de filosofie 
worden opgelost. 

Slotwoord 
Zorgvuldig archiefonderzoek maakt duidelijk dat de levensgang van deze on-
bekende predikant behoorlijk gedetailleerd in kaart kan worden gebracht. Of 
Cocheret zelf als gevolg van al dit speurwerk beter gekend wordt, is een andere 
vraag. Persoonlijke getuigenissen van mensen die hem gekend hebben, heb ik tot 
nog toe niet kunnen vinden, en voor zover er sprake is van bewaard gebleven 
correspondentie staat deze direct met zijn functioneren als predikant in betrek-
king. Daarbij komt dat ik niet al zijn publicaties heb kunnen achterhalen. Er 
blijft sprake van blinde vlekken. Toch zijn er een paar punten die opvallend 
genoemd mogen worden. 
 De manier waarop Cocheret vanaf 1848 zijn financiële belangen behartigde, 
wijst op overspanning en op een opvallende hardnekkigheid ten aanzien van het 
eigen, vermeende gelijk. Een zeker gevoel van miskenning en geleden onrecht is 
ongetwijfeld het deel van Cocheret geweest, maar of hij zijn situatie goed heeft 
ingeschat, waag ik te betwijfelen. Hetgeen natuurlijk niet afdoet aan het feit dat 
de gespannen situatie te Luik en zijn overhaaste vertrek geen alledaagse gebeur-
tenissen in een mensenleven vormen. Hij wist zich als hulpprediker na zijn Luikse 
jaren een inkomen te vergaren dat hoger was dan dat als predikant van Luik 
en hoger dan dat van vele dorpspredikanten in Nederland. Dat de markt voor 
predikanten na 1830 instortte en dat Cocherets talenten niet zo groot waren dat 
men hem als predikant in een van de grote steden begeerde, kan de overheid niet 
verweten worden. 
 Gezien zijn blinde verering van Kinker moeten Cocherets wetenschappelijke 
kwaliteiten niet te hoog ingeschat worden. Overigens dweepten meer mensen 
met Kinker, en Cocheret ging op essentiële punten beslist eigen wegen. Dit laat-
ste pleit voor zijn zelfstandigheid, die klaarblijkelijk niet aan zijn verering voor 
Kinker ten onderging. Gezien het feit dat ik niet al zijn publicaties heb kunnen 
achterhalen, blijft vooralsnog zijn exacte verhouding tot Kinkers gedachtegoed 
onduidelijk, en daarmee toch eigenlijk ook het middel voor een juiste plaatsbepa-
ling en inschatting van zijn kwaliteiten. Zijn plaats in het Nederlands kerkelijk 
en theologisch leven is, getuige het ontbreken van gedachtenisartikelen in de 
voor de hand liggende tijdschriften waarschijnlijk onbetekenend geweest. 
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School- en leertijd
Gerhard Jan Daniël Aalders werd op 17 juni 1855 te Amsterdam geboren als 
zoon van Johannes Christiaan Aalders en diens tweede vrouw Helena Cocheret 
de la Morinière. Van 1862-1875 woonden zijn ouders in Ede. Zelf volgde hij 
daar het onderwijs aan de bekende school van de heer W. Hartelust. Daarna 
volgde hij enige tijd het onderwijs aan de hbs te Arnhem. Hij ging er in 1873 
naar toe.1 Deze opleiding werd door hem echter niet voltooid. Naar hij zelf 
aangaf bij zijn inschrijving aan de Theologische School te Kampen omdat hij 
voor zijn verdere vorming van zijn vak naar het buitenland moest. Welk vak 
dat was, is niet geheel duidelijk. Zijn Kamper inschrijving vermeldt dat hij chi-
rurgijn en instrumentenmaker was.2 Had hij ergens stage gelopen  En over welk 
buitenland sprak hij  Wellicht heeft hij enige tijd bij een collega van zijn vader 
gewerkt. Deze had, blijkens de memorie van successie, veel zakelijke contacten 
in het buitenland. Uit het bevolkingsregister van Den Haag blijkt dat hij op 9 
maart 1875 te Den Haag werd ingeschreven, komende uit Arnhem.3 Als beroep 
staat vermeld: instrumentenmaker. Van Den Haag vertrok hij op 28 augustus 
1875 naar Amsterdam.4 

Het verhaal gaat dat Gerhard na een knallende ruzie met zijn vader Nederland 
verliet en terecht kwam in Londen. Inderdaad vermeldt het bevolkingsregister 
dat Gerhard op 1 september 1878 naar Londen verhuisde. Mogen we de verha-
len geloven, dan was dat niet zijn beste tijd. Op een kwaad moment stond hij op 
de Towerbridge, klaar om te springen en zo een einde aan zijn leven te maken. 
Een bobby sprak hem echter aan en nam hem mee naar huis. Het was, naar ver-
luidt, rond kerst. Kort daarna leerde hij Mary Anne Elisabeth Davis kennen. Zijn 
zoon Henry William dichtte in 1919 op hun veertigste trouwdag5: 

 f ’t was door elfden tint haar,6 
 of door gevlei van ogen, genoeg, 
 e werden ras een paar. 

Mary Anne was de dochter van James Davis en Sarah Samson, uit het kerspel 
St. George in Bloomsburry, vlakbij Londen. Haar vader staat bekend als smid.7 
In maart 1879 werd er getrouwd. Ze vonden een geschikte woning, en een jaar 
later, op 25 maart 1880 werd de eersteling geboren: Gerhard Charles. Uit deze 

5 g.j.d. aalders
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naamgeving blijkt wel dat de verhouding tussen vader Johannes Christiaan en 
zijn zoon Gerhard J.D. niet goed was. Eeuwenlang werd er in de familie ver-
noemd, nu werd dat achterwege gelaten. 

ekering te Amsterdam
Lang zouden ze echter niet in Londen blijven. Want op een dag stond zijn vader 
voor de deur. Gerhard was er niet, Mary deed open. ‘Ben jij mevrouw Aalders ’, 
vroeg de vreemdeling. ‘Dan ben je mijn schoondochter’, sprak hij, en omarmde 
haar. Blijkbaar kwam het weer goed tussen vader en zoon, want het jonge echt-
paar verhuisde naar Nederland. Daar werden ze te Amsterdam ingeschreven in 
het najaar van 1881. Dat de verhoudingen tussen vader en zoon weer hersteld 
waren, bleek ook toen de tweede zoon geboren werd. Hij werd keurig naar opa 
vernoemd: Johannes Christiaan. Overigens was hun huwelijk in Engeland ge-
sloten voor de Anglicaanse kerk, een huwelijk dat in Nederland als zodanig niet 
werd erkend. Naar aanleiding van de aangifte van hun zoon Johannes Christiaan 
passeerde daarom enkele maanden later een akte waarin hij en zijn broer Ger-
hard Charles door de ouders als de hunne werden erkend.8 En op 15 december 
1881 trouwden ze opnieuw, nu voor de Nederlandse wet.9

 Aanvankelijk woonde het jonge paar in Amsterdam, onder andere in de 
Spaarndammerdwarsstraat en in de Kerkstraat, op 6 oktober 1886 verhuisden 
ze naar Parkstraat 16, in de gemeente Nieuwer-Amstel (tegenwoordig de Reyer 
Anslostraat in Amsterdam). Het gezin breidde zich gestaag uit: een derde zoon, 
Louis Anton (Cocheret-namen), overleed enkele maanden na zijn geboorte; een 
vierde zoon, Henry William (vernoemd naar de familie van Mary Anne); een 
dochter, Maria Anna Elisabeth, en tenslotte nog een vijfde zoon, Cornelis Da-
niël, die echter nog geen twee jaar oud werd. 
 Toen in 1889 hun dochter geboren werd, had zich een grote verandering vol-
trokken. Gerhard was namelijk bekeerd. Daarbij schijnt een belangrijke rol weg 
gelegd te zijn geweest voor het dienstmeisje, dat lid was van de afgescheiden 
gemeente. Henry William dichtte: 

 En ken je Anna Rood  
 Ik at wat dikwijls op haar schoot. 
 En dan die goeie juf van uren, 
 die met haar oogjes o kon turen, 
 en nog die goeie eerob Pik. 
 Wat was die altijd in ijn schik

Zou een van de twee genoemde dames aan het begin van de bekering hebben 
gestaan

Zondagsmorgens was het dienstmeisje vrij om naar de kerk te gaan. Vaak riep 
Gerhard: ‘Zul je veel voor me bidden ’ ‘Ik zal het doen meneer’, antwoordde ze 
dan. Het heeft geholpen. Gerhard, over wiens reuzenkracht verschillende verha-
len de ronde doen, was namelijk voor één ding bang: voor het onweer. De hele 
familie werd dan bij elkaar getrommeld en onder de tafel gedirigeerd. Behalve 
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het dienstmeisje. Zij wist zich geborgen bij God. Mede hierdoor kwam Gerhard 
in aanraking met de afgescheiden predikant ds. Brouwer van Amsterdam, die een 
beslissende invloed op hem zou uitoefenen.10 In een verjaardagsgedicht voor deze 
predikant van 31 december 1888 schreef hij: 

 o heeft Gods liefde te aam ons gebracht, 
 U gebruikt op dien weg mij ten leven.

En: 

 Gij bouwdet mij op, naar den grond van Gods Woord.11

De bekering moet plaats hebben gehad in 1886 of 1887. Dit valt onder meer op 
te maken uit een gedichtje dat hij op voor zijn moeder schreef ter gelegenheid van 
haar een en zestigste verjaardag. Dat was dus op 6 februari 1887. ‘Dat ge lang 
in ons midden moogt blijven, onder ’t genot van de vrede des Heeren’, zo wenste 
hij haar toe.12 Overigens meldde hij zich pas in januari 1888 aan als lidmaat van 
de Christelijk Gereformeerde Kerk van Amsterdam, daarin door zijn moeder in 
oktober van dat jaar gevolgd.13

 Zoon Gerhard Charles vertelt dat deze bekering grote indruk op hem heeft 
gemaakt.14 Een van de dingen waarin dat zichtbaar werd, was dat er voortaan 
op zondag niet meer naar het voetballen werd gekeken. De sport had plaats ge-
maakt voor de kerk. Al gauw nam Gerhard de beslissing zich te gaan voorberei-
den op het ambt van predikant. Daartoe moest hij privaatlessen nemen. Een en 
ander leidde er toe dat hij zich losmaakte van de zaak in chirurgische en ortho-
pedische instrumenten die hij samen met zijn broers had. Deze losmaking vond 
vermoedelijk in 1888 plaats. Uiteindelijk zou hij pas in 1895 predikant worden, 
al die jaren leefde hij van zijn kapitaal. Ter voorbereiding op het literaire examen 
dat hem toegang zou verschaffen tot de theologische hogeschool volgde Gerhard 
samen met zijn vriend A.G. Nawijn15 privaatlessen bij de heer H.J. Broekema 
te Amsterdam, een oud-leerling van Kampen.16 Blijkens de aanbevelingsbrief 
die deze in 1891 naar Kampen stuurde, was Gerhard een matige leerling: ‘Me-
neer Aalders nu spreekt wat meer en gebruikt wat meer en dikwerf ook ‘goede’ 
woorden, doch Nawijn is, vooral wat ‘t Latijn, Grieks en Hebreeuws aangaat, 
degelijker. Aalders, een man van 36 jaar, kan de letteren niet zoo goed meer in 
het geheugen bewaren. En wat Nawijn vertaalt, dat vindt mijne goedkeuring, 
voor zo ver hij het bij mij bewerkt heeft, doch van Aalders durf ik dat niet zo 
goed voor mijn rekening te nemen.’ Overigens: aan hun beider ernst, volharding 
en godsvrucht twijfelde hij niet. En misschien was het die godsvrucht, meer dan 
zijn kennis van de klassieke talen, die hem de toegang tot de theologische studie 
zou verschaffen. De afgescheiden broeders hadden liever een bekeerde dan een 
geleerde student. 

Studie in Kampen
Na de voorbereidende tijd bij Broekema stuurde Gerhard op 8 mei 1891 een brief 
aan de heer G. Mulder, studieco rdinator van de Theologische School, waarin 
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hij verzocht (samen met zijn vriend Nawijn) in aanmerking te komen voor het 
literair examen, dat hem toegang zou verschaffen tot de theologische studie.17 
Kort daarop bereikte hem via zijn vriend, theologisch student J.H. Spoel18, het 
verzoek om nog enkele vragen te beantwoorden. Daarbij ging het om vragen als 
leeftijd en vooropleiding. Enigszins gepikeerd antwoordde hij op 11 mei dat hij 
zich afvroeg of de schriftelijke beantwoording van deze vragen beslist noodzake-
lijk was. Hij ergerde zich tevens aan deze indirecte benadering, maar reageerde 
te haastig. Het was een man met veel temperament  Want reeds de volgende dag, 
12 mei, beantwoordde hij een ‘geëerd’ schrijven van Mulder dat hij de vorige dag 
had ontvangen. Hij gaf al de gevraagde inlichtingen. 
 In juli 1891 deed Aalders het literair examen, dat hij blijkbaar met goed gevolg 
aflegde. Of althans: hij slaagde. Gezien zijn leeftijd en zijn levensgeschiedenis 
moeten we er vanuit gaan dat men het hem niet al te moeilijk heeft gemaakt. 
De weg naar de theologische studie stond nu voor hem open. Daarbij werd hij 
gesteund door zijn geestelijke vader, ds. Brouwer, die namens de kerkenraad een 
aanbevelingsbrief naar Kampen stuurde. Zijn aanvraag daartoe werd behandeld 
op de kerkenraadsvergadering van 17 augustus 1891. Omdat hij bij de broeders 
kerkenraad zeer goed bekend stond en omdat men enkele gesprekken met hem 
had gevoerd, besloot de kerkenraad de gevraagde brief te sturen.19 Zo’n aanbe-
velingsbrief betekende nogal wat: zijn predikant, in dit geval ook zijn geestelijke 
vader, was overtuigd van zijn bekering. Toentertijd nog een eis voor predikan-
ten. Dit betekende voor het hele gezin een verhuizing naar Kampen. Op 23 sep-
tember 1891 werd Gerhard ingeschreven als theologisch student onder de naam 
Gerhard Jean Daniel, en niet, zoals hij bij de Burgerlijke Stand van Amsterdam 
stond ingeschreven: Gerhard Jan Daniël.20 Dat zijn naam vernederlandst was, 
bleek pas bij zijn begrafenis. Zelf had hij blijkbaar een voorkeur voor de Franse 
vormen, en daarmee wellicht voor de relatie met de familie Cocheret. Het stond 
ongetwijfeld ook wat deftiger, en daarvoor was Gerhard gevoelig.21 Op 19 au-
gustus 1891 werd de familie te Kampen ingeschreven. Aanvankelijk woonde ze 
in de Buitennieuwstraat (no 28), later aan de Vloeddijk (no 39).22

 Zijn studie, die hij in vier jaar voltooide, verliep niet zonder haperingen. Het 
Kamper inschrijvingsformulier vermeldt dat hij op 12-14 juli 1893 het theolo-
gisch examen A had afgelegd, nadat hij een jaar daarvoor was afgewezen. Een 
zelfde afwijzing had plaats voor het theologisch examen B, dat van 14-19 juli 
1894 plaatsvond. Hij haalde het in juli 1895.
 Zoon Henry William heeft van de Kamper tijd genoten, ondanks het feit dat 
hij een keer in de Burgwal terecht kwam en bijna verdronk: ‘Je werd die tuin er 
nimmer moe’. Verder worden er in het eerder genoemde huwelijksgedicht de na-
men genoemd van Bos, Roorda, Spoel, Brouwer, Doornbos, Smeding, Veltenaar 
en Sap. Medestudenten die kennelijk bij hem over de vloer kwamen.
 Tijdens zijn studententijd maakte Gerhard een reis met ene Gunnink (een be-
kende Kamper naam) naar Schotland, en met professor M. Noordtzij een reis 
naar Amerika. Noordtzij moest daar voor zaken zijn. Hij had echter een tolk 
nodig, en omdat Gerhard goed Engels sprak, werd hij uitverkoren. Hij trad bo-
vendien op als secretaris. Ze vertrokken op 24 december 1892.23 
 Een van de verhalen uit die tijd betreft de reis. Het schip kwam namelijk in een 
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Ds. Gerhard Jan Dani l Aalders, rustend predikant
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storm terecht, en de kapitein beval dat iedereen zich in de reddingsboten moest 
begeven. Op een bepaald moment kwam hij erachter dat ‘de dominee’ nog niet 
gesignaleerd was bij de reddingsboten. Hij stoof naar diens hut en vond hem 
biddend, op zijn knieën. ‘Kom, dominee, in de sloep, we vergaan’. De predikant 
ontwaakte uit zijn diep gebed, keek hem aan en antwoordde: ‘Welnee man, de 
Here heeft me zojuist gezegd dat wij behouden zullen aankomen.’ Gerhard had 
inderdaad een Paulusnatuur. De kapitein was blijkbaar zo onder de indruk, dat 
hij vol geloof dit woord aanvaardde en iedereen liet terugkeren naar zijn hut. 
Aangekomen in New ork, bedankte hij Gerhard, en zei: ‘Ik geloof in God noch 
gebod, maar voor die God van jou heb ik respect.’
 Een ander verhaal uit deze tijd betreft een angstig avontuur dat Noordtzij en 
Aalders beleefden. Reizend per postkoets gebeurde het dat de paarden tijdens een 
heftig noodweer op hol sloegen. Gerhard kroop over het span naar de voorste 
twee paarden en wist hen tot bedaren te brengen. Toen dr. C. en dr. W. Aalders 
vele jaren later te Utrecht studeerden, o.a. bij de zoon van Noordtzij, werden 
zij jaarlijks op het diner uitgenodigd, want, zo vertelde Noordtzij altijd, ‘jullie 
grootvader heeft mijn vader het leven gered.’ Tenslotte vertelde Gerhard gaarne 
aan zijn kleinkinderen hoe hij met een indiaans stamhoofd de vredespijp had 
gerookt. Tot teleurstelling van kleinzoon dr. C. Aalders droeg de beste man een 
gewoon confectiepak. Hoofdtooi en pijl en boog waren toen reeds naar het mu-
seum verhuisd. 

Eindelijk was het doel bereikt: Gerhard mocht predikant worden. Hij werd ach-
tereenvolgens predikant te Gouda, 1895, Elburg 1897, Nieuw-Dordrecht 1900, 
Dussen 1903, Wolphaartsdijk 1908 en Achlum 1910. In 1920 ging hij met eme-
ritaat en kwam hij te Hilversum wonen, waar ook zijn zoon Gerhard Charles na 
zijn benoeming tot hoogleraar aan de vu woonde, en dicht in de buurt van zijn 
zusters Lena en Antoinetta, die in Laren woonden. In 1926 overleed hij. Zijn 
vrouw volgde hem een jaar later. Beiden liggen te Hilversum begraven.24

Gouda 17 november 1895  5 oktober 1897
In 1892 was het tot een fusie gekomen tussen de kerken van de Afscheiding 
(1834) en die van de Doleantie (1886). Op plaatselijk niveau echter stond het 
de kerken vrij al dan niet te fuseren. Gebeurde dat niet, dan sprak men van de 
Gereformeerde Kerk (A) en Gereformeerde kerk (B). Omdat het daarin ging om 
een aanduiding die wees op de ouderdom van de betreffende kerk, staat A in 
bijna altijd voor een voormalig afgescheiden kerk, en B voor een voormalige 
dolerende kerk. In Gouda verliepen de besprekingen zeer moeizaam, het wan-
trouwen aan weerskanten was groot. Uiteindelijk kwam het pas in 1907 tot een 
fusie. Beide kerken hadden hun eigen kerkgebouw: de kerk aan de Kattensingel 
voor de voormalig afgescheidenen, de kerk aan de Turfmarkt voor de voormalig 
dolerenden.25 Toen Aalders predikant in Gouda werd, waren de fusiebesprekin-
gen nog volop aan de gang. Uit het archief blijkt geen bijzondere betrokkenheid 
van ds. Aalders bij deze fusie.26
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Elburg 7 november 1897- 9 augustus 19
Een bekend familieverhaal speelde zich af in zijn tweede gemeente Elburg. Het 
waren de jaren van de Tweede Boerenoorlog, die heel christelijk Nederland 
schokte. De Zuid-Afrikaanse Boeren waren in oorlog geraakt met de Engelse ko-
loniale macht. In Nederland voelde men zich met de Boeren verwant, zowel qua 
afkomst als qua godsdienstige overtuiging. Er werden allerlei hulpacties opgezet. 
Onder de verenigingen die hulp wilden bieden aan de getroffen Boeren was ook 
het Nationaal Christelijk Boerencomité, opgericht door bekende gereformeerde 
broeders, als ds. J.C. Sikkel, de afgescheiden predikant W.H. Gispen en H. Bijle-
veld, lid van de Tweede Kamer. Al spoedig na de oprichting in 1899 stroomden 
de mensen en het geld toe. Men hield zich bezig met het informeren van familie-
leden in Nederland, men organiseerde een tehuis voor gevluchte boeren en men 
bracht allerlei hulpgoederen naar de concentratiekampen die de Engelsen her 
en der hadden ingericht. Helaas bevat het archief slechts gegevens van na 1900, 
zodat we voor ons familieverhaal aangewezen zijn op de Elburgse bronnen. Wat 
was er aan de hand  
 Een van de Engelse concentratiekampen was gevestigd op St. Helena. Aalders 
deelde in mei 1900 zijn kerkenraad mee dat hij door het Boerencomité benaderd 
was voor de geestelijke verzorging van de krijgsgevangenen op St. Helena, en dat 
hij aan deze oproep gehoor meende te moeten geven. Een maand later moest hij 
zijn kerkenraad echter melden dat het beroep niet doorging ‘wegens bijzondere 
omstandigheden’. Zelf heb ik altijd gehoord dat de Engelsen zo’n Hollander niet 
op St. Helena wilden hebben, maar er kunnen ook kerkelijke belemmeringen zijn 
geweest. Hoe dat ook zij, Aalders ging niet naar St Helena en wilde gewoon weer 
aan het werk gaan. Wel had hij enige rust nodig wegens ‘overspannen zenuwen’. 
Kerkordelijk gesproken kwam dit er op neer dat de kerkenraad hem opnieuw 
moest beroepen. En deze weigerde dat. Althans, er rezen in de gemeente allerlei 
bezwaren. Op de classisvergadering van 9 augustus stelden de Elburgse afge-
vaardigden als eis dat Aalders anders dan voorheen zou optreden, en ‘met ver-
ootmoediging en verontschuldiging’. Kortom, er was rond ds. Aalders blijkbaar 
nogal wat te doen geweest. Mijn vader beweerde, met een soort grimas die zijn 
liefde voor predikanten verried, dat het een lastige man was en dat de kerkenraad 
blij was dat hij vertrok. Daar lijkt het inderdaad op. Hij werd in ieder geval niet 
opnieuw beroepen te Elburg. 

Nieuw-Dordrecht 4 november 19   5 juli 19
In de tweede helft van het jaar 1900 werd Gerhard beroepen door de kerk van 
Nieuw-Dordrecht, Zuidoost Drente. Dit gebied, vanouds woest en verlaten, 
werd in snel tempo ontgonnen, met als gevolg dat er veel nieuwe bewoners 
kwamen. Om die reden kwam het in 1891 tot de stichting van een (christelijk) 
Gereformeerde Kerk. Het kerkgebouw werd gebouwd bij de Dordtse brug, 
tegenwoordig gemeente Klazienaveen.27 Helaas zijn de kerkenraadsnotulen en 
de ingekomen stukken van de Gereformeerde Kerk van Nieuw-Dordrecht niet 
bewaard gebleven, en in het gedenkboek over deze kerk valt dan ook weinig over 
hem te lezen.28 Blijkens het gelegenheidsgedicht van zijn zoon Henry William is 
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hem daar niet bijzonder goed gevallen. 
 In de notulen van de classis valt te lezen dat Gerhard een rondreis langs de 
kerken in de classis heeft gemaakt met als doel het propageren van het chris-
telijk onderwijs.29 Dr. C. Aalders verhaalde indertijd hoe zijn grootvader hem 
vertelde over een moordaanslag die in verband met de schoolstrijd op hem 
werd gepleegd. Want toen hij eens op een avond per fiets terugkeerde van zo’n 
spreekbeurt, werd hij in het nachtelijk donker tot drie maal toe tegengehouden 
door een onzichtbare arm. Bij de derde maal ging hem een licht op. Voetje voor 
voetje schuifelde hij voort, totdat hij voor een grote kuil kwam. Hij was er van 
overtuigd dat hij in die kuil de dood had gevonden, ware het niet dat de Heer 
hem tijdig had gewaarschuwd. 
 Overigens is zijn ijveren niet zonder vrucht gebleven. Want op 14 mei 1903 
werd de eerste steen gelegd voor de School met den Bijbel te Nieuw-Dordrecht. 
Aalders was blijkens de gedenksteen erevoorzitter30, zijn zoon31 had de beno-
digde gelden bijeen weten te brengen. Via het internet vond ik het volgende32: 

‘De bakermat van het christelijk onderwijs in Kla ienaveen lag in Nieuw-Dor-
drecht. In dit dorp werd op 1  maart 19  de Vereniging tot stichting en 
instandhouding van scholen met den ijbel voor de omliggende veenkoloni n  
gesticht.’

De vereniging werd gevormd door de heren P. Kloosterman, C. Homans, N. 
Westera, H.J. Boukema, T. Heldering en J. Stevens. Het was echter de zoon van 
de toenmalige dominee Aalders die het voortouw had genomen voor de oprich-
ting. Hij wist uit het land een bedrag van 8500 gulden bijeen te brengen voor de 
bouw, kon er twee duizend worden geleend en werd er nog een flink bedrag door 
dorps- en streekgenoten bijeengebracht. De bekroning van dit vele werk volgde 
op 30 juli 1903 toen de school officieel werd geopend. Toch wordt al op 14 mei 
2003 het honderdjarig jubileum gevierd. Dat heeft een reden. Toen er nog niet 
meer was dan een paar fundamenten voor de te bouwen school aan de Lange-
straat, had het bestuur al een sollicitatieprocedure gestart om een schoolhoofd te 
kunnen benoemen. De bouwvorderingen liepen echter achter bij de verwachting 
en daarom schreef het schoolbestuur aan de benoemde meester J. de Bruijn uit 
Sleeuwijk dat hij nog een poosje weg moest blijven.

Maar meester De Bruijn kwam toch en wel op 14 mei 1903. De tram reed toen-
tertijd nog niet verder dan Erica en met een rijtuig werd hij over zandwegen naar 
Klazienaveen gereden. Met een persoonlijke toestemming van de minister mocht 
de voortvarende meester De Bruijn in de kerk aan de Langestraat beginnen. Zo’n 
honderd leerlingen kregen les in het onderste en bovenste deel van de galerij in de 
kerk. De leerlingen kwamen uit Klazienaveen, Zwartemeer, Erica, Klazienaveen-
Noord, ja zelfs diep uit de venen.

‘ p de dag van de opening werden de kinderen op versierde door paarden voort-
getrokken turfschepen door de kanalen in Kla ienaveen vervoerd. Het regende 
de hele dag maar dat mocht de pret niet drukken. nderweg werden de leerlin-
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gen getrakteerd op kwast en krentenbrood en werd de dag besloten met tal van 
spelletjes.’

‘ p 1 augustus 19  telde de school 1 8 leerlingen en de school stond onder 
leiding van hoofdmeester de ruijn en meester Pelikaan. De school was met 
drie lokalen echter alweer te klein en dus bleef de kerk als hulpgebouw funge-
ren.’
 
Uit deze tijd dateert ook het verhaal dat Gerhard nogal wat te stellen heeft ge-
had met het woeste veenvolk. Zo was de kermis een jaarlijkse happening voor 
de opgeschoten jeugd, en het wilde in het Drentse veengebied nog wel eens uit 
de hand lopen. Het verhaal gaat dat de veldwachter eens een beroep deed op 
de predikant. Deze nam zijn pistool, toog naar de kermis, schoot in de lucht en 
hield een donderpreek. De ‘gemeente’ zette vervolgens in met een ‘de dominee 
gaat nooit verloren, falderaldiere, falderaldelare’. Overigens vertelde een dochter 
van Hendrik Algra me dat haar vader dit verhaal over de dominee, de kermis en 
het pistool kende. Het is wellicht meer dan een familieverhaal, en in ieder geval 
spoort het met de andere verhalen over het temperament en de kracht van de 
bekeerde dominee. 

Dussen 1  juli 19 -11 oktober 19 8
In 1903 vertrok Aalders naar Dussen, in het land van Altena.33 In de herinnering 
leeft hij daar voort als een prima predikant, die behalve voor de kerk veel heeft 
betekend voor het christelijk onderwijs. Zijn doorzettingsvermogen leidde er toe 
dat er, ondanks hervormde tegenstand, een Christelijk Nationale School kwam. 
Men had er sedert 1862 over gesproken. Gerhard kwam, zag en overwon. Een 
ander wapenfeit was de oprichting van de jongelingsvereniging Eendracht maakt 
macht. Tenslotte bewoog hij zich op het vlak van de regionale ontwikkeling. Ge-
zien zijn bemiddelende kwaliteiten, gebleken bij de onderwijskwestie, werd hem 
gevraagd zitting te nemen in een commissie om te komen tot een spoorlijn door 
Altena. Die is er uiteindelijk niet gekomen. 

De historie van de school is voor het besef van de locale geschiedschrijving on-
losmakelijk met de naam van ds. G.J.D. Aalders verbonden.34 

‘Aan hem ijn we naast God alle dank verschuldigd dat er de e Christelijke 
school is gekomen, dank ij ijn moed, door ettingsvermogen, doch boven al 
ijn onwrikbaar Godsvertrouwen is dit alles tot stand gekomen. Maar onder 

problemen van allerlei aard verliep het niet... ’

Behalve de bovengenoemde problemen met de hervormde broeders, waren er 
ook andere. Onder de leden van de schoolvereniging rees twijfel aan de haalbaar-
heid van de plannen om tot schoolbouw te komen. Daarvan geeft de volgende 
passage uit de notulen blijk: 
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Maria Anna Elisabeth Aalders (1889-1945)
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‘De vergadering expresselijk op aandrang van de Ere-Voor itter (ds Aalders) 
belegd aange ien ijne Eerwaarde buitenom of wel of cieel wellicht is ter ore 
gekomen, dat de leden van het bestuur of enige van hen met een vreesachtige 
schuchterheid ijn beladen, dat dat grote werk, de schoolbouw niet tot ijne 
volkomenheid ou geraken. Waarop door den Ere-voor itter nogmaals voor de 
e maal, de leden elk in het bij onder voor de pertinente vraag worden gesteld, 
ullen wij voortgaan met bouwen, ja of neen. 

De leden hebben allen eenparig volgehouden om hun gegeven woord gestand te 
doen. De Ere-Voor itter geeft ijn grote tevredenheid over de e uitslag te ken-
nen en laat als bijvoeging volgen, dat de vrees voor de toekomst wel eniger mate 
kan worden gebillijkt, vooral wanneer alleen ’t menselijke van on e ijde wordt 
beschouwd, doch laat er aan de andere ijde opvolgen, laten wij ons opmaken 
in ’s Heeren kracht. Hij maant steeds meer aan tot het gebed en dan ullen alle 
hinderpalen en beletselen wegvallen.’35

Op zijn minst blijkt hieruit dat Aalders de zaak flink onder druk heeft gezet. 
Hij appelleerde aan het gegeven woord. Hopelijk ging hij in andere situaties 
pastoraler te werk. Maar hoe dan ook, op 26 oktober 1905 werd de eerste steen 
gelegd.36 Op 30 maart 1906 kon de school officieel in gebruik genomen en de 
eerste hoofdonderwijzer worden geïnstalleerd.37 De erevoorzitter deelde mee dat 
meester W. van der Zwaal per 2 april zijn werk zou aanvangen. Tegelijkertijd 
trad zijn zoon H.W. Aalders in dienst.38

‘De Ere-Voor itter laat ingen psalm 68 vers 1  en gaat daarna voor in het ge-
bed en leest verder het 1 e kapittel uit de penbaring van Johannes, past dit in 
hoofd aak toe op het steeds meer en meer ichtbaar wordende verschijnsel van 
den tegenwoordigen algemenen afval van God en ijnen dienst en dat dien was-
senden stroom alnader het laatste der tijden aanduidt.’ 

Na het zingen van psalm 72 vers 10 was deze plechtigheid geëindigd en werden 
de deuren van het nieuwe schoolgebouw geopend. 

Op 8 juli 1908 kwam ds. Aalders ter bestuursvergadering en deelde mede dat 
hij een beroep naar Wolphaartsdijk had aangenomen en zodoende nu voor de 
laatste maal met het bestuur kon vergaderen. Zoals in de notulen staat vermeld 
sprak hij het bestuur op bezielende wijze toe. Op zondag 13 september nam hij 
afscheid van de gemeente. Meester Van der Zwaal, zo besloot het bestuur, zou 
als tolk van het schoolbestuur optreden om hem hulde te brengen voor de bewe-
zen diensten, ‘want immers is de lof betamelijk, vooral dan wanneer die ter ere 
Gods geschiedt.’ Zo kwam een einde aan een goede periode. Het notulenboek 
vermeldt over de vergadering van 11 november 1908 dat Maria Aalders haar 
verzameling vlinders en kevers en andere insecten aan de school schonk. 

Uit deze jaren dateert de enige mij bekende publicatie van G.J.D. Aalders, De 
kracht on er gereformeerde jongelingschap.39 Van ijdelheid was geen sprake, het 
was op dringend verzoek van het bestuur der vereniging dat hij deze rede uitgaf. 
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‘Moge ze onder Gods zegen den weg vinden om bij den ernst der tijden de harten 
onzer jongelingen te versterken in het ons heilig en dierbaar geloof’, zo schreef 
hij in zijn heilwens aan den lezer. De rede zelf is een opwekking aan de jonge-
lingen om zich bewust te zijn van de kracht die God hen geschonken heeft, om 
die kracht tot ontplooiing te laten komen, en om als verantwoordelijke mensen 
in het leven te staan, ‘maar doe het onder ootmoedig en biddend opzien tot den 
Heere, uwen God’.40

Wolphaartsdijk 18 oktober 19 8- 9 mei 191
Was Aalders’ dienst te Dussen een succes, anders lag dat in Wolphaartsdijk.41 Hij 
kwam daar als opvolger van ds. J.C. Elffers. Een groter contrast dan tussen deze 
twee predikanten, aldus de geschiedschrijver, bestaat niet.42 

‘Ds Elffers, de acht innigheid in persoon, ds. Aalders, een doortastende, mi-
litante guur, die in Wolphaartsdijk ont aglijk veel tot stand heeft gebracht. 
In ijn korte periode werd de huidige pastorie gebouwd en het kerkorgel aan-
geschaft. f hij ich daardoor in moeilijkheden bracht en een groot deel der 
gemeente tegen ich in ’ t harnas joeg, daar bekommerde hij ich niet om. ijn 
plannen achtte hij in het wel ijn der kerk van Wolphaartsdijk, en hij ette de e 
dan ook onverwrikbaar door  hij leefde geheel uit ijn roeping. Toen hij eenmaal 
naar Achlum was, begon men pas te ien wat en wie ds. Aalders was. Toen 
kwam de waardering, en begon men iets te begrijpen van wat hij met ijn preken 
bedoeld had.’

Het was niet Aalders’ beste periode, en blijkens het 40-jarig huwelijksgedicht 
was het een opluchting dat hij naar Achlum kon vertrekken. Met die Zeeuwen 
wilde het niet zo boteren. Achlum was zijn beste tijd, naar het schijnt. Hij 
was dan ook enigszins op leeftijd gekomen, en daar de wijsheid met de jaren 
komt...

De laatste gemeente en het emeritaat 
Tien jaar lang, van 1910-1920, stond Aalders te Achlum. Helaas is het archief 
van deze kerk vooralsnog onvindbaar, zodat er weinig te vertellen valt.

Nadat hij als gevolg van glaucoom in 1920 gedwongen was emeritaat aan te vra-
gen, ging hij in Hilversum wonen. Deze keuze had alles te maken met het feit dat 
zijn zoon Gerhard Charles benoemd was tot hoogleraar aan de vu. Omdat echter 
de huizen in Amsterdam niet te betalen waren, had deze toestemming gekregen om 
in Hilversum te gaan wonen. Zijn vader volgde hem daar naar toe. 
 Zodra het weer kon en mocht, preekte Aalders nog heel wat in het rond. Een 
ooggetuige vertelde me eens dat hij buitengewoon schreeuwde op de kansel. 
‘Aalders, dat was die schreeuwende predikant.’ Dr. W. Aalders had een zelfde 
herinnering aan de preekstijl van zijn grootvader. Toen een stel jongelui zich 
tijdens de verkondiging met wat meer profane zaken bezighield, en dominee Aal-
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ders in het vuur van zijn betoog de kanselbijbel ophief, vreesde de hele gemeente 
dat hij van plan was die bijbel in hun richting te gooien. De eerdergenoemde 
ooggetuige wist te vertellen hoe Aalders op een bepaald moment op de kansel in 
elkaar stortte. Hij preekte over Jacob aan de Jabbok. 

Blijkens het In memoriam werd hij in die tijd behalve door een ‘ooglijden’ later 
ook geteisterd door een hartkwaal. Het preken werd hem uiteindelijk verboden. 
Over zijn ooglijden gaat de volgende brief, waarschijnlijk uit 1924. Hij is in het 
bezit van de erfgenamen van W. Aalders-Manten,  2005. 

Hilvertsweg, 8-6-1924

Geliefde kinderen en kleinkinderen,
ie hier enige regels van mijn hand om u allen te doen weten dat wij het hier 

wel maken. We waren eer verblijd met de  prentbriefkaarten en te vernemen 
dat ge het o naar genoegen hebt. Jammer dat het weder nog al koud en buiig 
is. Gisteren was het evenwel hier een prachtige dag. We hopen nog maar op wat 
omerwarmte. 

Moeder heeft wat last van haar ingewanden, ik denk van koude voeten. e is 
gelukkig weer aan het opknappen en heeft gisteren een poosje in het koepeltje 
ge eten. Marie en ertha ijn van de drukte alweer bekomen. Het huis is nu ge-
heel op orde en ook het tuintje is opgeknapt. Met een hart vol van dankbaarheid 
genieten we van on e ge ellige woning die er door jullie orgen en bemoeiing 
o ge ellig uit iet. elf ben ik bij onder .. en blijken de laatst voorgeschreven 

kruiden van den heer Solman eer gunstig te werken. Wil dit .. eggen en mijne 
groeten doen. p ijn advies ben ik ll vrijdag bij dr .. geweest om mijn ogen te la-
ten onder oeken. Hij vertrouwt dat e nu wel stationair ouden blijven. Hij heeft 
mij naar de opticien Lammerts van uren ge onden die nu voor korten tijd een 
nieuw len ensysteem levert, uitgevonden door de Rathenause optische fabriek. 
Vele halfblinden ten gevolge van den oorlog ijn daardoor in staat gesteld hunne 
ogen te gebruiken ter voor iening in eigen levensonderhoud. Ik heb dit nu op 
proef om er aan te gewennen. Eerst was het erg vreemd maar het is mij nu reeds 
onmisbaar en een wondere verbetering voor mijn ge icht. De reis naar Utrecht 
heeft mij in ’t minst vermoeid, het was een ware ontspanning voor me. Ik heb 
het een maand op proef en moet mij oefenen om gemakkelijk de juiste afstands-
bepaling te treffen. Daartoe moeten dan tevens de noodige wij igingen worden 
aangebracht, tot het oo volkomen mogelijk is. Het is wel een duur aakje, doch 
als ik daartoe in staat ben nog wat te le en en te schrijven, al het een wondere 
uitkomst voor mij ijn. Het al wel een 5   6  gulden kosten. Daarom wil ik 
mij eerst ver ekeren of het voldoende helpt, wat ik al wel geloof. Geve de Here 
mij genadig ook de e uitkomst nog.

En hiermee eindig ik thans. De e week hoop ik wederom nog naar L. van . te 
gaan en laat u dan nog wel even weten hoe het resultaat blijkt te ijn. Geniet nu 
te amen maar eer wel van dan prachtige omgeving van Viande, door omer-
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weder begunstigd, en met dank aan den Here, die U de e heerlijke ontspanning 
heeft doen toekomen. Wij genieten met blijdschap en dankbaarheid in on e vro-
lijke en gemakkelijke woning. Ja, de Here is goed en goeddoende voor ons. Van 
Van den rink ontvangen wij elke dag den Standaard. ok bracht Cor ons een 
ruiker bloemen uit den tuin. Weest nu van ons drie n eer hartelijk gegroet, ook 
mede de groet van ertha. Geniet veel en schenke het vernieuwing der krachten 
om ter bestemder tijd de ware levenstaak weer met opgewektheid te kunnen 
aanvangen. U allen liefhebbende en heilbiddende ouders en Marie groeten u

P.S. gisterenavond heb ik owaar een geheel hoofdstuk uit mijn bijbeltje kunnen 
le en. 

Een gereformeerde dominee die toen uit preken ging, reisde niet op zondag. Ger-
hard vertrok dus vaak op zaterdag, om des maandags weer bij moederlief terug 
te keren. Te Huizen logeerde hij dan altijd bij Tijmen Mol. Diens weduwe schreef 
mij ter gelegenheid van mijn huwelijk in 1978 een briefje: ‘Uw grootvader bad 
altijd voor zijn nageslacht. Daar hoort u ook bij.’ Met een herinnering aan dit 
gebed sluit ik dit deel van het familieverhaal af. 
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* Londen 25 mrt. 1880, tr Heemstede 30 jan. 1961. Zoon van Gerhard Jan Da-
niël Aalders, oorspronkelijk zakenman, later gereformeerd predikant, en Mary 
Ann Elisabeth Davis. Studeerde klassieke letteren en theologie, vu Amsterdam 
1897; dr. theologie 1911 (promotor: C. van Gelderen). Gereformeerd predikant 
Tzummarum 1903, Ermelo 1911-1920 (emeritaat). Hoogleraar vu 1920-1950 
(exegese en canoniek van het Oude Testament). Hij huwde op 25 sept. 1903 te 
Lollum met Jeannette Maria Westerink (1873-1959). J.C. Aalders was een broer 
van Aalders

Aalders’ vader, een overtuigd liberaal en anti-clericaal, kwam, toen hij de dertig 
gepasseerd was, tot bekering en aanvaardde na studie aan de Theolische School 
te Kampen het ambt van predikant (1896). De ommekeer van zijn vader heeft 
diepe indruk op Aalders gemaakt. Tijdens zijn studie aan de vu onderging Aal-
ders met name invloed van A. Kuyper en F.L. Rutgers. In 1912 bedankte Aalders 
voor een benoeming tot hoogl. aan de Theol. School te Kampen.
 Aan de vu heeft Aalders vele jaren, tot 1945, tezamen met C. van Gelderen de 
vakken van het Oude Testament gedoceerd, daarna tot 1950, tezamen met W.H. 
Gispen. Aalders was aanvankelijk ook belast met het onderwijs in een wisselend 
aantal andere vakken (catechetiek, elenctiek en met name homiletiek).Tezamen 
met de nieuwtestamenticus F.W. Grosheide zette Aalders met grote toewijding 
zich ervoor in, een gereformeerde bijbelwetenschap te ontwikkelen; deze was 
bij de eerste generatie van gereformeerden met hun sterk dogmatisch gerichte 
belangstelling stiefmoederlijk bedeeld gebleven. Het programma dat A. Kuyper 
in zijn Encyclopaedie der heilige godgeleerdheid (1893-1894) voor de bijbelwe-
tenschap had ontvouwd, heeft Aalders voor het Oude Testament op zelfstandige 
en scherpzinnige wijze, met grote ijver en vaste overtuiging uitgevoerd. Hij wilde 
voluit theoloog zijn. De organische inspiratieleer was zijn uitgangspunt; z.i. 
moest de wetenschap van het Oude Testament zich richten op de openbaring 
van God en haar geschiedenis in de Schrift, die goddelijke autoriteit heeft en 
in elk opzicht betrouwbaar is. Deze in trouw aan de Confessio Belgica betrok-
ken positie drong de gereformeerde bijbelwetenschap in het isolement t.o.v. de 
vrijzinnigen zowel als de ethischen (die immers ook het goed recht van het histo-
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  Eerder verschenen in: iogra sch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands 
protestantisme III (Kampen 1988). Overgenomen met toestemming van de uitgever 
en de auteur.
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risch-kritisch onderzoek erkenden). Toen in 1920 de ethisch hervormde F.M.Th. 
B hl Aalders en andere gereformeerde exegeten uitnodigde voor medewerking 
aan de reeks Tekst en uitleg, reageerden zij afwijzend. Van gereformeerde zijde 
werd in diezelfde tijd een aanvang gemaakt met de reeks Korte verklaring. Daar-
entegen verleende Aalders, die eerder blijk had gegeven weinig vertrouwen te 
hebben in het welslagen van een bijbelvertaling door exegeten van verschillende 
geestelijke achtergrond, van 1933 af zijn medewerking aan de nieuwe vertaling 
van het Ned. Bijbelgenootschap; na de dood van H.Th. Obbink was hij voorzit-
ter van de vertaalcommissie Oude Testament en na de voltooiing voorzitter van 
de commissie voor de revisie. 
 In zijn strijd tegen de ‘negatieve Schriftkritiek’ kritiseerde Aalders uitvoerig 
gangbare theorieën aangaande de wording en de historische betrouwbaarheid 
van het Oude Testament, Israëls geschiedenis en godsdienst, in het bijzonder de 
Wellhausiaanse bronnentheorie.
 De vormgeving van een eigen gereformeerde bijbelwetenschap kan niet los 
gezien worden van de strijd der geesten, die zich in het tweede en derde decen-
nium van de 20e eeuw in de Gereformeerde Kerken voltrok en tot uitbarsting 
kwam in de kwestie J.G. Geelkerken. Aalders is nauw betrokken geweest bij 
de standpuntbepaling van de synode van Assen (1926) en heeft als preadviseur 
een belangrijk aandeel gehad in de beantwoording van de bezwaarschriften. Hij 
was een overtuigd verdediger van de synodale uitspraken. Dat bleek o.m. in de 
discussie met de gereformeerde natuurkundige W.J.A. Schouten, die stelde dat 
het wereldbeeld van de Bijbel het nu verouderde, wetenschappelijk onjuiste, oud-
oosterse is. Hiertegenover betoogde Aalders met Grosheide, dat de Bijbel naast 
poëtische uitspraken over de wereld het wereldbeeld der aanschouwing, dat van 
alle tijden is, bevat en geen uitspraken doet over het juiste wetenschappelijke 
wereldbeeld.
 Aalders, die zich bij zijn onderzoek wel aan het onfeilbaar schriftgezag gebon-
den achtte, maar niet aan de traditie, kwam soms tot opvattingen die afweken 
van de onder orthodoxen gangbare. Volgens Aalders bevat de Pentateuch welis-
waar zeer veel mozaïsch materiaal, hij is echter niet door Mozes zelf, maar door 
een compilateur na Mozes’ dood samengesteld. Z.i. is ook in de uitspraken over 
het auteurschap van oudtestamentistische citaten het Nieuwe Testament gezag-
hebbend, maar alleen dan, wanneer expliciet de in verband met het citaat ge-
noemde persoon uit het Oude Testament als auctor intellectualis daarvan wordt 
aangeduid. Hooglied is niet van Salomo en ook niet op diens naam gezet, maar 
handelt over Salomo, enz. Op vele punten hield Aalders echter vast aan traditi-
onele opvattingen, soms stelliger dan andere gereformeerde oudtestamentici. Als 
exegeet heeft Aalders op een reeks bijbelboeken zowel op een breed publiek ge-
richte als wetenschappelijke commentaren verzorgd. Zijn uitleg is degelijk, maar 
gekleurd door zijn schriftbeschouwing. Ook Israëls profetie heeft blijvend zijn 
aandacht gehad. Aalders’ schriftbeschouwing moest ertoe leiden de menselijke 
factor in de Schrift onder te waarderen, aan het oudoosterse karakter van het 
Oude Testament te weinig aandacht te geven, allerlei kwesties uiteindelijk niet 
serieus te nemen. Op hen die Aalders’ uitgangspunt niet of niet in alle opzichten 
deelden, maakten zijn beschouwingen soms een gekunstelde en geforceerde in-
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druk. De vraag naar het kerygma van het Oude Testament heeft slechts geringe 
aandacht van hem gekregen. 
 Aalders heeft door zijn grote produktiviteit en vakbekwaamheid de beoefening 
van de oudtestamentische wetenschap in gereformeerde kring sterk gestimu-
leerd. Een opvallend groot aantal proefschriften is onder zijn leiding tot stand 
gekomen. In Nederland vonden zijn opvattingen buiten rechtz. kringen weinig 
instemming. Door zijn in het Engels gestelde publikaties en door lezingen heeft 
Aalders aanzien verworven bij de fundamentalistische groeperingen in de Angel-
saksische wereld.
 Als hoogleraar was Aalders preadviseur van de generale synode van de Ge-
reformeerde Kerken en lid (rapporteur) van verschillende van haar deputaat-
schappen, o.a. van het deputaatschap voor de correspondentie met buitenlandse 
kerken. In opdracht van de kerken maakte hij verschillende reizen, o.a. tweemaal 
(1939 en 1946) naar Amerika, ter voorbereiding van en ter bijwoning van de eer-
ste gereformeerde oecumenische synode. Aalders was een warm voorstander van 
oecumene op grondslag van Gods Woord. Op persoonlijke titel participeerde hij 
in het werk van de Internationale Raad van Christelijke Kerken (iccc).
 Aalders heeft verschillende functies op maatschappelijk terrein vervuld. Onder 
meer was hij bestuurslid van de Bond voor Gereformeerde Jeugdorganisatie, de 
Centrale voor Jeugdarbeid op Gereformeerde Grondslag, de Unie ‘Een School 
met de Bijbel’. Van 1920 tot zijn overlijden was hij voorzitter van de Vereniging 
tot opvoeding en verpleging van idioten en achterlijke kinderen (’s Heeren Loo). 
Aalders bewaarde in zijn optreden een zekere distantie. Geleerdheid ging bij hem 
gepaard met eenvoudig geloof en een pastorale instelling. Een geschilderd portret 
van Aalders bevindt zich in de vu. 
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Toen in 1892 de Christelijk Gereformeerde Kerken en de Nederduitsch Gere-
formeerde Kerken fuseerden tot de Gereformeerde Kerken in Nederland werd 
bepaald dat de kerken een eigen opleidingsinstituut zouden hebben. Daarnaast 
konden predikanten worden opgeleid aan de Faculteit der Godgeleerdheid aan 
de Vrije Universiteit. Daarmee was het probleem van de twee opleidingen voor 
een betrekkelijk kleine kerkengroep niet uit de wereld. Endedijk spreekt over 
een ‘doorn in het vlees’. Inderdaad heeft deze kwestie bij vlagen voor grote 
problemen gezorgd in de kerken, en in feite duurt zij voort tot op de dag van 
vandaag.1

 Kampen was geboren uit de behoefte om predikanten voor de afgescheiden 
kerken op te leiden. De stichting van de vu hing nauw onder meer samen met 
de Wet op het Hoger Onderwijs van 1876. Kuyper beoogde op het daarin over-
heersende wetenschapsideaal een antwoord te formuleren met zijn christelijke 
universiteit. Dit leidde tot behoorlijk grote kwaliteitsverschillen, die tot in de 
jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuw zichtbaar zouden worden in de 
verschillende visitatierapporten die toen zijn verschenen. Kampen was vooral een 
opleidingsinstituut, de Faculteit der Godgeleerdheid aan de vu een wetenschap-
pelijk instituut. Zeker is het waar de Kampen streefde naar wetenschappelijke 
kwaliteit, en dat de vu voor zijn alumni een beroepsuitgang nodig had. Maar van 
meet af aan lagen de accenten anders, en dat is heel lang zichtbaar gebleven.
 Een tweede verschil hangt samen met de verschillende spiritualiteit die doleren-
den en voormalig afgescheidenen met zich mee brachten. In den lande meende 
men lange tijd dat verschil te kunnen aanwijzen: de godgeleerden aan de ene 
kant, zij die van God geleerd waren aan de andere kant. Dit verschil laat zich 
niet aanwijzen aan de hand van visitatie-rapporten, maar in ieder geval voor de 
beleving van de achterban was het minstens zo belangrijk.

Bij dit soort verschillen tussen beide opleidingen zal duidelijk zijn dat er wel 
spanningen moesten komen binnen de nieuwe, gefuseerde kerkengroep.
 Bekend zijn de heftige emoties die zich in 1902 openbaarden, toen de Synode 
met grote meerderheid van stemmen besloot de deuren van de Hogeschool te 
sluiten. De weerstand was echter zo heftig, dat men op voorstel van ds. B. van 

7 een laatste oprisping  
 kampen en de vu in 1912*

 M.J. Aalders

 * Eerder verschenen in: Documentatie blad Nederlandse Kerkgeschiedenis na 18 , 
december 2002, 16-34. Overgenomen met toestemming van de uitgever.
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Schelven besloot het besluit niet uit te voeren. Bavinck en Biesterveld vertrokken 
daarop van Kampen naar de vu, A.G. Honig, de geliefde leerling van Kuyper, 
aanvaardde een benoeming te Kampen.
 In dit artikel wordt aandacht gevraagd voor de spanningen rondom de oplei-
dingskwestie die zich voordeden in 1912. In dat jaar namelijk weigerden de pre-
dikanten G.Ch. Aalders (1880-1961), J.C. de Moor )1878-1926) en B. Wielenga 
(1873-1949) een benoeming tot hoogleraar aan de Theologische Hogeschool te 
Kampen.2 Als gevolg hiervan ontstond in de kerken nogal wat commotie. In dit 
artikel wordt deze commotie beschreven en geanalyseerd.3

Achtergrond
Op 2 september 1908 aanvaardde de synode van de Gereformeerde Kerken een 
regeling voor het verband tussen de kerken en de Vereeniging voor Hooger On-
derwijs op Gereformeerde Grondslag.4 De dag daarna stelde ds. B. Van Schelven 
(curator van de vu en van Kampen5) de voorzichtige vraag of de Kamper hoog-
leraren bereid waren na te denken over een eventuele verplaatsing van Kampen 
naar Amsterdam. Het had iets van een herhaling van zetten: in 1902 had een 
soortgelijk voorstel tot grote beroering in de kerken geleid. Het verschil was 
dat er nu een contract op tafel lag dat de kerk grote invloed op de Faculteit der 
Godgeleerdheid gaf. Als dit contract voor de kerken goed genoeg was, was er 
dan nog een reden twee opleidingen in stand te houden  Dat moet de redenering 
van Van Schelven zijn geweest. Toen de Kamper hoogleraren tot nader beraad-
slaging bereid bleken, besloot de synode curatoren en hoogleraren te vragen om 
de volgende synode met een advies te komen. De vergadering beloonde zichzelf 
met een daverend applaus. Velen zagen blijkbaar een oplossing naderen voor 
het probleem dat de gefuseerde kerken van meet af aan had begeleid. Maar na 
sluiting van de synode brandde de perspolemiek los. De zaak van de opleiding 
lag kennelijk nog zeer gevoelig, en op 28 januari 1909 besloten de curatoren 
van Kampen dat die verplaatsing ‘wenschelijk noch doenlijk’ was.6 Ongetwijfeld 
haalden velen opgelucht adem. De Synode van Zwolle (1911) had geen commen-
taar op het besluit van Kampen, maar besloot zelfs, onder een financieel voorbe-
houd, tot uitbreiding van het docentencorps en daarmee tot handhaving van de 
Hogeschool, zodat de opleidingskwestie uiteindelijk geregeld leek te zijn.7

 In sommige vu-kringen echter leefde nog steeds de hoop op vereniging, en het 
zou bovendien niet zo eenvoudig blijken te zijn geschikte mensen voor Kampen 
te vinden. Dit leidde in de zomer van 1912 tot nieuwe spanningen in de kerken. 
In het licht van het feit dat sedert die tijd de samenwerking tussen Kampen en de 
vu snel verbeterde, dienen de spanningen van 1912 getypeerd te worden als een 
voorlopig laatste oprisping. Alleen de vraag naar het promotie-recht zou de ge-
moederen nu en dan nog bezig houden. Pas aan het einde van de twintigste eeuw 
zouden de gemoederen weer hoog oplaaien. De formele afronding vond plaats 
toen directeuren op 12 september met de voordracht akkoord gingen.

Voorspel
Op 16 juli 1912 kwam een buitengewone synode van de gkn bijeen ter benoe-
ming van twee hooglaren aan de Hogeschool. In diezelfde weken kwam het aan 
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de vu tot een tweetal benoemingen aan de Faculteit der Godgeleerdheid.
 Te Kampen ging het om de vervulling van de a.s. vacature M. Noordtzij (1840-
1915). Hij was 72 geworden en had per 1 september zijn emeritaat aangevraagd. 
Bovendien was er, in tegenstelling tot enkele jaren tevoren, voldoende geld om 
een vijfde hoogleraar te benoemen.8

 Aan de vu ging het om de vervulling van de vacature P. Biesterveld (1863-
1908) en de vacature F.L. Rutgers (1836-1917).9 Biesterveld was in 1908 
overleden, Rutgers was in 1910 met emeritaat gegaan. Rond de opvolging van 
Biesterveld was een impasse ontstaan. Aanvankelijk leefden de curatoren van 
de vu namelijk in de verwachting dat voor de beide vacatures één hoogleraar 
zou worden voorgedragen.10 Dat was in ieder geval de wens van curatoren. De 
godgeleerden waren het daar niet mee eens, wellicht mede onder druk van (of 
gesteund door) Deputaten VU, die bij herhaling wezen op het gering aantal 
hoogleraren en expliciet aandrongen op de benoeming van twee hoogleraren.11 
Twee momenten zijn interessant.
 In juni 1911 stelde voorzitter Van Schelven dat de vervulling van een vacature, 
die voor Nieuwe Testament, noodzakelijk was. Maar tevens stelde hij voor de af-
wikkeling daarvan uit te stellen tot na de synode. De synode moest namelijk nog 
vergaderen over het advies van curatoren en hoogleraren dat in 1909 gevraagd 
was.12 Blijkbaar hoopte curator Van Schelven dat de synode het advies niet zou 
accepteren. Die hoop was, zoals gezegd, tevergeefs.
 Het tweede moment vond plaats in de eerste weken van juli 1912, dus vlak 
voor de opening van de synode. Curatoren vu hadden namelijk de Senaat van de 
vu verzocht om advies in de kwestie van de vacatures Biesterveld en Rutgers.13 
De godgeleerden wilden P.A. E. Sillevis Smit (1867-1918) als hoogleraar amb-
telijke vakken, en F.W. Grosheide (1881-1972) of J. Ridderbos (1879-1960) als 
hoogleraar voor de exegese van het Nieuwe Testament. Wat de senaat daarvan 
vond. Eerder al had de Senaat aan curatoren laten weten dat op zichzelf een 
combinatie van vakken wel mogelijk zou zijn, maar dat Smitt daarvoor niet de 
geschikte man was.14

 In deze weken verscheen A. Kuypers rede voor de jaarvergadering van de Ver-
eeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag, reeds voor de 
vergadering van 4 juli verspreid.15 De rede is niet vrij van kritiek op het gerefor-
meerde volksdeel. Voor ons van belang is in de eerste plaats de passage waarin 
Kuyper sprak over de verhouding tussen kerk en universiteit. Kuyper vreesde 
dat de universiteit door de kerk werd klemgezet. Hij wilde niet loochenen dat 
‘ze niet reeds met den kleinen teen van haar linkervoet in die klem’ vastzat. Dit 
hing er met name van af, of de kerken haar theologische faculteit niet al te zeer 
tot een ‘hulp-school voor de opleiding’ zouden verlagen. De eerste roeping van 
de universiteit was, aldus Kuyper, de Theologia Sancta te vertegenwoordigen, al 
had ze geen enkel theologisch student.16 Nog zwaarder klonk het verwijt over va-
catures die jarenlang onvervuld bleven, over faculteiten die nauwelijks bemand 
waren. In dit kader wees hij onder meer op het overlijden van Biesterveld en op 
het emeritaat van Rutgers, een verlies van ‘kracht dat hoe eer hoe beter worde 
aangevuld’.17 Hij bepleitte de komst van vijf faculteiten, met ieder vijf hoogle-
raren.18 In dit verband herinner ik eraan dat de Faculteit der Godgeleerdheid in 
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1912 twee gewone en twee buitengewone hoogleraren telde: H. Bavinck en H.H. 
Kuyper, en C. van Gelderen en W. Geesink. Het komt me voor dat de boodschap 
van A. Kuyper voor de tijdgenoot duidelijk was. Iemand als de Amsterdamse 
predikant J.C. Sikkel reageerde op 13 juli in ieder geval met een recensie waarin 
hij sprak over de leerstoel van Biesterveld, ‘waarvoor twee hoogleraren nodig 
zijn’. Of Kuyper met zijn rede al dan niet bewust was in gegaan op de discussie 
tussen curatoren en de Faculteit der Godgeleerdheid valt niet met zekerheid vast 
te stellen. Anderzijds heeft hij op een cruciaal moment duidelijk laten horen wat 
hij ervan vond. En Kuyper schreef nooit zo maar wat.
 Een tegenovergesteld standpunt nam de jurist D.P.D. Fabius in. Hij publi-
ceerde in De Standaard van 9 juli over de aanstaande synode en betwijfelde de 
noodzaak vier hoogleraren te benoemen. De gezamenlijke studentenpopulatie 
van Kampen en de vu zou met de huidige bezetting van beide instellingen goed 
kunnen worden opgeleid. Dat scheelde de kerken zo’n 15  20.000 gulden. Bo-
vendien, als zowel de vu als de synode overgingen tot benoemingen zou dat een 
toestand bestendigen die een voortdurend gevaar was voor ‘de ware samenbin-
ding’ in en van de kerken. De tijd was rijp om knopen door te hakken. ‘Och, als 
de Heilige Geest eens krachtig over ons mocht worden’. In feite deed Fabius niet 
veel meer dan opnieuw, als Van Schelven in 1908, de vraag naar de samensmel-
ting van de beide opleidingen ter tafel leggen. Over de wijze waarop dat moest 
geschieden liet hij zich publiekelijk (nog) niet uit.
 Dat deed hij wel toen hij op de senaatsvergadering van 11 juli voorstelde de 
drie Kamper hoogleraren aan de vu te benoemen.19 Het zou de doodsteek voor 
Kampen betekenen. Zijn voorstel werd buitengewoon onverstandig gevonden 
en daarom afgewezen. Waarom achtte men het voorstel van Fabius onverstan-
dig  Zeker was men in een eerdere fase aan de vu bereid geweest tot vergaande 
compromissen. Maar omdat het bij een deel der A-broeders aan een dergelijke 
bereidheid had ontbroken, was het gesprek over de ene opleiding in 1902 tot 
een compleet drama geworden dat de kerken aan de rand van de afgrond had 
gebracht. Voor Bavinck was het uitgelopen op een persoonlijke tragedie.20 Blijk-
baar was de senaat van mening dat de discussie niet opnieuw opgerakeld moest 
worden. Bavinck stelde voor samen met Kampen een hoogleraar voor de ambte-
lijke vakken te benoemen. Daarmee kwam hij Fabius tegemoet. Want dat zou in 
ieder geval de lasten verlichten, en wellicht ook goed zijn voor de samenwerking. 
Ook Bavincks voorstel haalde het niet.
 Nadat beide voorstellen waren afgestemd, kwamen de vacatures aan de orde. 
De senaat stelde voor Smitt te benoemen voor de ambtelijke vakken, en Gros-
heide voor het Nieuwe Testament. Bij de keuze voor Grosheide boven Ridderbos 
speelde diens specialisatie waarschijnlijk een belangrijke rol. Hij had behalve 
theologie ook klassieke letteren gestudeerd (bij Woltjer, wiens leerling hij reeds 
op het Gereformeerd Gymnasium was geweest), was als eerste van de vu-pro-
movendi op een nieuwtestamentisch onderwerp gepromoveerd21, en het was 
bovendien bekend dat hij aan een bewerking van A.T. Robertsons grammatica 
voor het nieuwtestamentisch Grieks bezig was.22 Overigens had Ridderbos in 
1911 een studie over Je us’ prediking van het Koninkrijk gepubliceerd, die door 
sommigen als een keerpunt in de gereformeerde exegese wordt gezien.23
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Een reactie uit Kampen op Fabius kon niet uitblijven. Op 12 juli gaf de Kamper 
hoogleraar Bouwman24 in zijn blad De a uin een schot voor de boeg met als 
doel Fabius alle wind uit de zeilen te nemen. Hij wenste mannen van weten-
schap, van praktische bekwaamheid, van godzaligheid. En: ze moesten liefde 
hebben voor de school en voor het beginsel waaruit zij leefde. In ditzelfde num-
mer reageerde hij tevens heel direct op Fabius. Hij waardeerde de weldadige 
toon van diens artikel, maar wees er tegelijkertijd op dat niemand zijn ‘beginsel’ 
wilde opofferen. Dat beginsel draaide ten diepste om de vraag wie het aan die 
opleiding voor het zeggen had: de Vereeniging of de kerk. Hij zelf had zich wel 
kunnen vinden in ‘Kampen aan de vu’ (met het gezag aan de kerk). Of de vu als 
studie-instituut, Kampen als opleidingsinstituut. Maar nog het vorige jaar was 
deze optie door De Heraut afgewezen. ‘Wil men den eenheid niet op den door 
ons aangegeven grondslag, laat men er dan niet over praten’, aldus Bouwman. 
En wie langer meedraaide, wist wat zijn collegae Noordtzij en Lindeboom er 
van vonden. Ook T. Bos (1846-1916) uit Bedum, redacteur van De Wachter, 
gaf een duidelijk signaal af. Hij achtte het niet onbillijk wanneer de te benoemen 
hoogleraren alumni van de School waren. ‘Hen geheel te passeren zou spelen zijn 
met vuur, waardoor de eenheid in de Kerken niet zou worden bevorderd’.25 De 
synode wist dus toen zij op 16 juli bij elkaar kwam, wat men te Kampen dacht 
van het ‘voorstel Fabius’.

Het was Fabius niet alleen te doen om de financiën, en de eenheid der kerken kon 
alleen bereikt worden als het Kamper beginsel werd losgelaten. De synode wist 
dit, want op 15 juli gaf Fabius in De Standaard een nadere toelichting op zijn 
eerdere artikel.26 Daarbij verwees hij met instemming naar de afscheidspreek van 
ds. J.W.A. Notten, schoonzoon van de Kamper hoogleraar S. van Velzen (1809-
1896), waarin gesteld werd dat de oprichting van de theologische school een 
maatregel was geweest met het oog op de ‘nood der tijden’. De school leidde ech-
ter alleen op tot predikant. Nu was er echter een christelijke universiteit. ‘Waar 
God nu het meerdere schonk, kon, onzes inziens het mindere worden losgelaten’, 
aldus Notten.27 Zoals gezegd stemde Fabius hiermee in. De route waarlangs hij 
dit wilde bereiken, was een benoeming van de drie Kamper hoogleraren aan de 
vu. Ze zouden, zo durfde hij te verklaren, met open armen worden ontvangen.

De eerste synode- itting
Op 16 juli kwam de (buitengewone) synode bijeen.28 Dit gebeurde speciaal met 
het oog op de benoemingen. Tot 1908 was de benoeming van hoogleraren een 
zaak geweest van curatoren Kampen, aangevuld met tien predikanten uit de pro-
vincies. Vanaf die tijd echter was het een zaak van de synode. Bouwman sprak 
dan ook in De a uin van 12 juli van de ‘opleidingssynode’.
 Namens de samenroepende kerk van ‘s-Gravenhage opende J.C. de Moor 
(1878-1926) de vergadering. De kerkenraad had hem nadrukkelijk opgedragen 
uitdrukking te geven aan haar droefenis over het bestaan van twee opleidingen. 
Financieel en geestelijk leefden de gkn daarmee boven hun stand. Wel stemde 
de kerkenraad in met de conclusie van de Synode van Zwolle dat de tijd nog 
niet rijp was om tot een principiële oplossing van dit vraagstuk te komen, maar 
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daarmee werd de blijdschap waarmee Den Haag de synode ontving ‘een weinig’ 
getemperd.29 Na deze toespraak werden de credentie-brieven gelezen. Opvallend 
was de afwezigheid van de vu-hoogleraren.30 De Kamper hoogleraren Linde-
boom, Noordtzij, Honig en Bouwman waren er wel. Als praeses werd ds. H. 
Hoekstra gekozen, De Moor werd assessor, A. de Geus en G. Keizer werden tot 
scriba verkozen.
 Nadat de synode eerst in comité generaal bijeen was gekomen31, werd vervol-
gens meegedeeld dat voor de vacature Noordtzij door curatoren Kampen waren 
voorgesteld G.Ch. Aalders (1880-1961) en W.A. van Es 1871-1959), en dat door 
de synode daaraan toe waren gevoegd G. Keizer (1896-1943) en J.C. de Moor. 
Daarmee had men voor vakmensen gekozen. Althans, Aalders, De Moor en Van 
Es waren alle drie gepromoveerd op een oudtestamentisch onderwerp. Alleen 
Keizer had een andere specialisatie, kerkgeschiedenis. Was hij toegevoegd omdat 
hij een echte A-man was  Keizer had te Kampen gestudeerd en was in Lausanne 
gepromoveerd, de andere kandidaten waren alumni van de vu.32 De synode koos 
voor een vakman met een vu achtergrond.33 Aalders kreeg 30 stemmen, De Moor 
17. Van Es stond er blijkbaar niet zo goed op.34 In een volgende ronde, t.b.v. 
de vijfde hoogleraarspost, waren voor gesteld De Moor en T. Hoekstra (1880-
1936)35, predikant te ’s Hertogenbosch. Met een kleine meerderheid van stemmen 
(25-21) werd De Moor benoemd. Aalders werd telegrafisch op de hoogte ge-
bracht van zijn benoeming, De Moor, assessor van deze synode, werd persoonlijk 
gelukgewenst. De benoemden kregen drie weken de tijd om zich te beraden.

T. Bos reageerde venijnig.36 Geen wonder. Hij was geheel en al Kampen toe-
gedaan, had in het verleden grote bezwaren tegen Kuyper geuit37 en Bavinck 
en public beschadigd toen deze naar Amsterdam vertrok.38 Hij had bovendien 
via zijn blad De Wachter veel geld binnengehaald ter financiering van de vijfde 
hoogleraarsplaats.39 Enerzijds stelde hij dat met deze benoemingen Kampen de 
vu boven het hoofd begon te groeien. Anderzijds waren de benoemden beiden 
leerling van de vu. Hij had liever mannen gehad die met heel hun hart achter het 
beginsel van Kampen stonden. Toch was hij niet zonder hoop. Immers, mannen 
die eenmaal achter Kampen stonden, hadden zich later tot de vu gewend. Zou 
het omgekeerde ook niet kunnen gebeuren  De oude pijn over het vertrek van 
Bavinck en Biesterveld van Kampen naar de vu deed zich nog steeds gevoelen. 
Was vu-leerling Honig, sedert 1902 hoogleraar te Kampen, hem ook tegenge-
vallen 40 Welnu, Bos kon gerust zijn. In een brief van 3 augustus deelde Aalders 
de synode mee te bedanken voor de benoeming.41 Biddend had hij deze zaak 
voor het aangezicht van God neergelegd. ‘Evenwel heb ik geene vrijmoedigheid 
kunnen vinden om deze roeping te aanvaarden’. Over zijn motieven wilde hij 
zich niet uitlaten, hij wilde slechts kwijt dat hij ‘om der consciëntie wil’ niet 
anders had kunnen beslissen. De brief van De Moor was eveneens gedateerd op 
3 augustus. Ook hij meende te moeten bedanken, ‘na zeer ernstige en biddende 
overweging’.42 Voor de gemeente van Aalders, Ermelo, was dit een ‘weldaad die 
van den Heere geschonken was’.43

Nadat het nieuws van de afwijzing openbaar was gemaakt,44 reageerde Fabius 
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opnieuw, in De Standaard van 24 augustus. Hij was blij dat het pad naar een 
opleiding nog steeds open lag, en herhaalde zijn eerder genoemde argumenten. 
Als de Here aan de ‘nood der tijden’ een einde heeft gemaakt, mag ‘men dan 
handelen als bestond die nood nog’
 Dit leidde tot een felle reactie van ds. S.J. Vogelaar in De Wachter van 30 
augustus.45 Hij wees op het recht der kerk zoals dat in 1892 en 1893 was ge-
formuleerd. Zelfs al zou het zo zijn, aldus Vogelaar, dat de school uit de nood 
der tijden is geboren, dan nog geldt dat het dikwijls genoeg voorkomt dat ‘wat 
toevallig ontdekt wordt, of uit den nood der omstandigheden voortkomt, later 
blijkt het juiste en ware te zijn’.
 Ook ds. W. Diemer (1837-1926) reageerde, in datzelfde nummer van De 
Wachter. Hij bestreed dat de School alleen maar opgericht was vanwege de nood 
der tijden. Dat was een opmerking die zijns inziens voor het eerst gemaakt was 
door A. Brummelkamp jr (curator van de vu, zoals Diemer fijntjes opmerkte) in 
de biografie van zijn vader, docent te Kampen.46 Hetgeen overigens onjuist is: 
Kuyper sprak reeds in 1895 in min of meer gelijke zin.47 Verder wees ook Diemer 
op het recht der kerk zoals in 1892 en 1893 was geformuleerd. In feite stelde 
Fabius voor de school maar op te heffen. Maar als ze elkaar in de weg zitten, wie 
moet er dan wijken  De kerk of de particuliere vereniging  Gezien het goddelijk 
beginsel om de School te handhaven, kon er volgens Diemer geen twijfel bestaan 
over het antwoord op die vraag. Diemer had blijkbaar weinig op met Kuypers 
taakverdeling tussen de kerk als organisme en de kerk als instituut.48 Immers, de 
Vereeniging was in kuyperiaanse ogen niet maar een ‘particuliere vereniging’, het 
was de vrucht van het werk der palingenesie in de kerk als organisme die zich 
geroepen wist tot universiteitsstichting en wetenschappelijke arbeid.49 In de krin-
gen van de -B-mensen was juist dit een aangelegen punt. Onder A had men het 
gevoel dat de eigenlijke discussie ging om de ‘soevereiniteit van de wetenschap’ 
tegenover de ‘soevereiniteit van de kerk’.50 Bouwman reageerde instemmend op 
het artikel van Diemer.51

De tweede synode itting
De tweede synodezitting vond plaats op 10 september.52 Opnieuw waren de vu 
hoogleraren afwezig. Na de opening werden de brieven van De Moor en Aalders 
voorgelezen, en kwam het nieuwe voorstel van het curatorium aan de orde. Voor 
de vacature Noordtzij werden voorgesteld J. Ridderbos en W.A. van Es, voor 
de vijfde hoogleraar T. Hoekstra en B. Wielenga (1873-1949). Alvorens over te 
gaan tot behandeling van deze brief stelde de voorzitter een schrijven van de clas-
sis Utrecht aan de orde. Deze classis stelde voor de behandeling van het voorstel 
uit te stellen en eerst opnieuw te onderzoeken of er niet een eenheid van opleiding 
bereikt kon worden. Fabius had niet voor lege banken gepreekt
 Op voorstel van de voorzitter besloot de synode niet op deze vraag in te gaan. 
Nadat de synode in comité was samengekomen, deelde de voorzitter mee dat 
Ridderbos met 37 tegen 11 stemmen verkozen was, en Wielenga met 24 tegen 
22 stemmen. Voor Van Es moet dit bijzonder zuur zijn geweest. Ridderbos was 
immers gepromoveerd op Jonathan Edwards, hij zelf was een gekwalificeerde 
oudtestamenticus. En bovendien: waarom was men niet direct, toen Aalders 
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bedankt had, er toe overgegaan om hem te benoemen  Nu werd het Ridderbos, 
door de senaat van de vu niet geschikt geacht voor het Nieuwe Testament, door 
curatoren Kampen in eerste instantie in het geheel niet genoemd. Deze hebben 
overigens, zo luidt althans het historisch oordeel, nooit spijt hoeven te hebben 
van hun keuze.

H.H. Kuyper, die lang had gezwegen, reageerde op 22 september in De Heraut. 
Hij verheugde zich in de benoeming van Grosheide en Smitt. Tevens betuigde hij 
instemming met het synodale beleid, waarmee hij in feite openlijk afstand nam 
van Fabius. De mening van een vu hoogleraar is nog niet het standpunt van de 
vu, zo meende hij. Forceren had ongetwijfeld tot een breuk geleid. Bovendien lag 
daar nog altijd het akkoord van 1892, zo erkende ook Kuyper. In feite continu-
eerde hij hiermee het beleid uit 1902.53 Hij had afscheid genomen van de gedach-
te aan een opleiding, en er was geen reden daar op terug te komen. Wel was het 
voor hem een teleurstelling dat De Moor en Aalders hadden gemeend te moeten 
bedanken. Uit het feit dat het bij Aalders om een consciëntie-kwestie ging, viel 
op te maken dat het hem wellicht om de beginselkwestie ging. Kuyper erkende 
dat iemand die de vu was toegedaan, toch wel in een lastig parket kwam als hij 
hoogleraar te Kampen werd. In die zin was het bedanken een daad van karakter 
en van trouw aan het door Aalders beleden beginsel. Desalniettemin was het hem 
een teleurstelling geweest dat zij hadden bedankt. Hij sprak tenslotte de hoop uit 
dat Ridderbos en Wielenga hun benoeming wel zouden aanvaarden. Hun komst 
naar Kampen zou ongetwijfeld bevorderlijk zijn voor betere verhoudingen.
 Op 4 oktober maakte De a uin bekend dat Ridderbos zijn benoeming had 
aanvaard. Wielenga echter, die in eerste instantie zijn benoeming ook had aan-
vaard, had in tweede instantie bedankt. Hij had telegrafisch bericht de benoe-
ming te aanvaarden, maar terstond daarna ‘miste ik de stemming en de vrede des 
harten die voor de opvolging van een roeping als van uwentwege tot mij kwam, 
noodzakelijk is’.54 H.H. Kuyper meende dat deze derde weigering tot ernstig 
nadenken moest stemmen.55 Om herhaling te voorkomen, achtte hij het nodig 
dat De Moor, Aalders en Wielenga zich uit zouden spreken over hun motieven. 
Wielenga had reeds toegezegd met een brochure zich te verantwoorden. Daartoe 
werden nu ook De Moor en Aalders opgeroepen.

Op 11 oktober liet Bouwman weten hoe diep hem de hele gang van zaken had 
geraakt. Hij ervoer het als zeer onaangenaam, het was niet bevorderlijk voor 
‘de eer en het welzijn van de school’. Hij stemde in met Sikkel die bezwaren had 
geuit tegen de werkwijze van curatoren.56 De hele procedure had iets van een 
overval, en dat moest wel tot problemen leiden, zo kunnen we Sikkels visie om-
schrijven. Noch de synode noch de uitverkorenen werden van te voren ingeseind, 
en daarmee moest een eventueel deb cle wel openbaar worden. Dat zou er toe 
leiden dat iedereen er zich mee ging bemoeien. Bouwman was verder verbaasd 
dat een benoeming tot hoogleraar blijkbaar niet meer als een voorrecht werd be-
schouwd, en vermoedde dat er verborgen krachten aan het werk waren geweest. 
In dit kader wees hij op een bijdrage van H.H. Kuyper, die De Moor en Aalders 
had uitgenodigd hun motieven openbaar te maken.
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 Aalders had dat laatste inmiddels gedaan. Ook De a uin had zijn verklaring 
opgenomen.57 Hij was, zo verklaarde Aalders, een principieel voorstander van de 
vu, en in de huidige situatie waren universiteit en school concurrenten. Onder 
die omstandigheden wilde hij niet naar Kampen.
 Bouwman reageerde min of meer gelaten. Wat men ook van een consciëntiebe-
zwaar vindt, men moet het eerbiedigen. Bevredigend was het voor hem in ieder 
geval niet. Dat maakt de stekelige suggestie omtrent de ‘verborgen’ krachten 
wel duidelijk. Waar hij aan dacht vertelde hij niet. Vermoedde hij een negatief 
advies van de vu-hoogleraren aan hun pupillen  Verdacht hij de vu-broeders 
ervan langs deze weg Kampen te willen ‘uitroken ’ Vermoedde hij dat hun een 
hoogleraarspost aan de vu was beloofd

Kuyper was in De Heraut van 13 oktober lovend over de verklaring van Aalders. 
Hij betreurde slechts dat deze zijn bezwaren niet aan de synode uiteen had gezet. 
Nu kwamen er gissingen en vermoedens. Maar overigens getuigde het van ka-
rakter om principiële redenen deze benoeming niet te aanvaarden.58

 In ditzelfde nummer van De Heraut protesteerde Wielenga tegen het feit dat 
Kuyper mededeling had gedaan van zijn voornemen een brochure over zijn wei-
gering te schrijven. Hij had daarvan in een particulier onderhoud melding ge-
maakt, maar meer dan een voornemen was het nog niet. Kuyper echter meende 
dat het publieke belang van de zaak dit openbaar maken van Wielenga’s voorne-
men rechtvaardigde. Opnieuw riep hij De Moor en Wielenga op zich te verant-
woorden. Wielenga zou hieraan uiteindelijk gehoor geven, De Moor weigerde 
pertinent. Zijn weigering de benoeming te aanvaarden ging slechts de synode 
aan, zo meende hij, en bovendien was hij niet gelukkig met de wijze waarop de 
kerkelijke pers de benoemingskwestie had aangepakt.59

Was de reactie van Bouwman in eerste instantie nog enigszins gelaten geweest, 
veel feller was de reeds genoemde Diemer, die op 18 oktober overging tot een 
rechtstreekse aanval op Aalders.60 Hij wees op de verklaring van 1893, waarin 
de kerken zich verplicht hadden een eigen inrichting voor de opleiding van pre-
dikanten te hebben. Deze vergeleek hij met de verklaring van Aalders. Waar 
God, aldus Diemer, in zijn Woord en de historie heeft gesproken, daar treedt een 
redenerend en wijsgerig geweten op de achtergrond, zo hield hij Aalders voor. 
Overigens kan men zich afvragen of Diemer zich terecht op 1893 beriep. In 1902 
immers had de synode besloten Kampen naar de vu te verplaatsen, maar dit plan 
vanwege een dreigende scheuring op voorstel van Van Schelven niet uitgevoerd. 
Kampen was, naar het oordeel van Bavinck, aan de minderheid cadeau gedaan.61 
Wat voor Bavinck de invloed van een drammende minderheid was geweest die 
hemzelf naar de vu deed vertrekken, was voor Diemer een handelen van God in 
de geschiedenis, dat eens en vooral vaststaat.
 Bouwman, op een idee gebracht,62 stelde een week later dat hier geen sprake 
kon zijn van een consciëntiebezwaar bij Aalders omdat een benoeming te 
Kampen niet in strijd met Gods Woord is.63 (Bouwman beriep zich niet op de 
geschiedenis.) Mede daarom bleven de geruchten rondgaan dat er ‘bijzondere 
invloeden’ gewerkt zouden hebben.
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Het spreekt bijna vanzelf dat Kuyper het hier niet bij liet zitten. Hij kon, tegen 
alle boze vermoedens in, verklaren dat de vu-leerlingen die hun benoeming niet 
hadden aanvaard, advies hadden gevraagd aan hun leermeesters, en dat deze hen 
hadden geadviseerd de benoeming te aanvaarden.64 Het heeft er alle schijn van 
dat, toen de zaken aan de vu zelf geregeld waren, men accepteerde dat er nog 
een school was. We moeten er maar ‘het beste van maken’, adviseerde Bavinck 
aan J. Ridderbos.65 Tevens nam Kuyper het voor Aalders op. Gods Woord eist 
eerlijkheid en oprechtheid. Daaraan had Aalders gehoor gegeven, en dus was de 
term ‘conscientie-bezwaar’ terecht.66 Tenslotte nodigde Kuyper Bouwman uit nu 
maar eens hardop te zeggen om welke kwade vermoedens het ging.
 Bouwman zat nu in een lastig parket. Ook uit andere bron had hij vernomen 
dat de vu-hoogleraren hun leerlingen positief hadden geadviseerd.67 Hij kon niet 
anders dan de verklaring van Kuyper overnemen en uitspreken dat hij die ge-
loofde.68 Van boze opzet was geen sprake geweest. In een tweede artikel kwam 
hij terug op zijn oordeel over Aalders. We wilden niemand kwetsen, zo stelde hij, 
maar de verklaring had geen einde gemaakt aan de geruchten. Die waren nu, na 
de verklaring van Kuyper, blijkbaar wel de wereld uit.

Derde synode itting 
Inmiddels had de synode op 17 oktober zich opnieuw over de vijfde hoogle-
raarspost gebogen. Na stemming werd T. Hoekstra boven J. Hania verkozen 
om hoogleraar ambtelijke vakken te Kampen te worden. Bouwman en Kuyper 
waren beide afwezig. De kemphanen hielden wijselijk wat afstand. Kuyper sprak 
zelfs de hoop uit dat Hoekstra zijn benoeming zou aanvaarden, ook al betekende 
dit dat hij zijn eigenlijke vak, filosofie, moest inruilen voor een vakgebied waarop 
hij geheel en al homo novus was.  Die afstand ter synode kon niet voorkomen 
dat de perspolemiek nog even werd voortgezet. Een laatste fase daarin werd be-
reikt toen Wielenga zijn motieven in een brochure uiteen zette.

Post tenebras
In november verscheen de lang verwachte explicatie van Wielenga. De brochure 
was uitdrukkelijk niet bedoeld als een rechtvaardiging van zijn keuze, maar hij 
hoopte op deze manier iets bij te dragen aan de verheldering van het van het op-
leidingsprobleem.70 Want naast zijn verkleefdheid aan zijn Amsterdamse werk-
kring, was dit het dat hem uiteindelijk deed bedanken. Sedert de besluiten van de 
Synode van Arnhem (1904), zo tekende hij het recente verleden, was er rond de 
Hogeschool partijvorming ontstaan. Het ‘beginsel’ van de eigen kerkelijke oplei-
ding was geworden tot een dogma, tot een gebod Gods. En De Wachter bevatte 
in toenemende mate artikelen waarin gepolemiseerd werd tegen de leerstellingen 
die door de hoogleraren van de vu werden gepropageerd. Men beoordeelde de 
methode van onderwijs aan de vu als zijnde ‘tegen de Schrift, tegen de wil van 
God’. Zij moet ‘daarom hoe eerder hoe beter van de aarde worden weggedaan’.71 
Met ingenomenheid stelde hij vervolgens dat de synodale meerderheid nog nooit 
van haar macht misbruik had gemaakt, ja, dat de synode er blijk van had gege-
ven bij te willen dragen aan de bloei der school. Wel stelde hij aan de ‘meerder-
heid’ de kritische vraag of zij wel altijd alles vermeden had wat de ‘minderheid’ 



hoofdstuk 7120 een laatste oprisping  kampen en de vu in 1912 121

zou kunnen krenken. Zijn vraag aan het adres van de ‘minderheid’ was echter 
niet minder insnijdend. ‘Hebben zij zich rekenschap gegeven van de verstrek-
kende beteekenis van het feit der dogmatiseering van het beginsel der kerkelijke 
opleiding’ 72 Besefte de minderheid wel dat in de door haar gebezigde taal jegens 
de vu een ‘krenkend onrecht’ lag  ‘Is haar liefde voor de school niet soms in 
voorliefde (met haar twee kinderen conservatisme en fanatisme) ontaard 73 Zijn 
eigen voorkeur ging uit naar de universitaire opleiding, zonder dat hij daarmee 
een kerkelijke opleiding onschriftuurlijk achtte. Ja zelfs eiste de billijkheid dat 
zolang er nog geen communis opinio bestond, de school gehandhaafd bleef. In 
dat licht bezien had hij aan de benoeming gehoor kunnen geven zonder met zijn 
geweten in conflict te komen. Maar dan moest er sprake zijn van ‘een zekere 
overbuiging des harten, een vrijmoedigheid, ja in zekeren zin een vocatie’.74 En 
juist die ontbrak hem. De klemmende vraag was of hij zijn huidige werkkring 
wilde ruilen voor een professoraat aan een school ‘die wordt verdragen door een 
meerderheid, ... en gedragen door een groep van broeders, wier beginsel ik niet 
waardeeren kan’.75 Dat kon hij niet, daarom had hij geen vrede met zijn aanvan-
kelijke beslissing.

Er worden in deze brochure grote verwijten gemaakt aan het adres van Kampen, 
in het bijzonder aan de Wachterpartij: partijvorming, polemiek, dogmatisme. 
Hoe reageerde men
 Bouwman reageerde met een uitvoerige weergave van Wielenga’s standpunt, 
en een enigszins neerbuigende taxatie van de brochure.76 Hij waardeerde Wielen-
ga’s openheid en was blij dat Wielenga zelf vrede gevonden had. Weliswaar zou 
hij vele kanttekeningen kunnen plaatsen bij het stuk, maar daar zag hij vanaf. 
De betekenis van de brochure lag voor hem in het feit dat we de mens Wielenga 
beter leerden kennen, voor het kerkelijk leven was hij van gering belang. Wielen-
ga’s bedoeling was dat de lezers zouden begrijpen wat hem bewogen had. Is het 
wijsheid geweest aan de strekking van de brochure voorbij te gaan  Of mense-
lijke kleinheid
 Ds Vogelaar merkte in De Wachter van 22 november 1912 op dat de brochure 
beter niet geschreven had kunnen worden, maar ging, als Bouwman, aan de 
kritiek voorbij. In datzelfde nummer ging Diemer onder het kopje ‘Onbedui-
dend’ wel op de brochure van Wielenga in. Hij wees op de Heilige Schrift, op 
de kerkgeschiedenis en op het gereformeerde kerkrecht, waaraan de School haar 
bestaan ontleende. Bovendien ageerde hij tegen de verborgen vooronderstelling 
van Wielenga. Eenheid van opleiding betekende voor de Amsterdamse predikant 
opheffing der School. En tenslotte ageerde hij tegen de voorstelling van Wielenga 
dat Kampen zo’n beetje een stad in de binnenlanden van Afrika was, waar ‘een 
man als Wielenga niet ademen, niet leven, niet tieren’ kon. Een week later kwam 
Vogelaar terug op de brochure, en ging uitvoerig op de opleidingskwestie in. Hij 
geloofde niet dat er met deze voorstelling van zaken verbetering in de verhouding 
tussen Kampen en de vu zou komen. Reden was dat Wielenga niet inging op 
de rechtsgronden die in het geding waren. Naar Vogelaars mening had de Arn-
hemse synode niet het recht gehad de School op te heffen. In 1899 immers lag er 
een heel ander voorstel op tafel (van Bavinck), een voorstel dat z.i. nog steeds op 
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de sympathie van de synode zou kunnen rekenen. Met andere woorden: voordat 
de minderheid de besluitvorming van Arnhem blokkeerde, had de vu een ander 
voorstel geblokkeerd. En natuurlijk was daar de overeenkomst van 1892, waar-
bij bepaald werd dat de kerken hun eigen opleidingsinstituut zouden hebben en 
handhaven.

Van een ander niveau was de reactie van H.H. Kuyper.77 Hij noemde de brochure 
meer dan een confidentie waarin Wielenga anderen inzicht in zijn zielenroerselen 
gaf. De brochure liet zijns inziens ook zien hoe Wielenga tegenover het kerkelijk 
leven stond, in het bijzonder tegenover het opleidingsvraagstuk. In dat laatste 
zag Kuyper een algemeen kerkelijk belang gediend. Wielenga toonde namelijk 
hoe men over en weer tegen elkaar aankeek, in de hoop dat hiermee een begin 
van de weg ter verandering en genezing zou liggen. Kuyper bekende dat dit hem 
in zijn ‘consciëntie’ raakte, en dat hij zichzelf geconfronteerd zag met de vraag of 
hij wel genoeg rekening had gehouden met de gevoeligheden van Kampen. Zijns 
inziens zouden alle betrokkenen er goed aan doen zichzelf deze vraag te stellen. 
Hier konden Bouwman en de Wachtermannen nog wat van leren

Nabeschouwing
Een eerste opmerking betreft het feit dat van de zijde van de vu (Fabius) een po-
ging werd gewaagd de beide opleidingen te verenigen. De redenen lagen voor de 
hand, zoals ik reeds aangaf. Met het contract van 1908 had de kerk -en daarmee 
de A-broeders- veel binnengehaald. Verviel daarmee dan niet het bestaansrecht 
van Kampen  Waarom nog twee opleidingen  Ik vermoed dat Fabius de zaak zo 
heeft gezien. Hij stond niet ver van B. van Schelven in 1908. De senaat van de vu 
zag scherper, want uit het vervolg bleek hoe ingewikkeld de verhoudingen nog 
steeds lagen. Er was natuurlijk veel oud zeer. Persoonlijke verhoudingen waren 
beschadigd. En onmiskenbaar was er een verschil in niveau en in spiritualiteit. 
Wie de atmosfeer De Heraut, De a uin en De Wachter op zich laat inwerken, 
ziet de cultuurverschillen opdoemen: de zakelijke Kuyper, de strateeg, die net als 
zijn vader nooit wat zei zonder bedoeling; Bouwman, gemoedelijk, innig vroom, 
altijd stichtelijk en pastoraal, de zaak van de School voortdurend in handen van 
de Heere leggend, en tenslotte De Wachter, snel aangebrand, altijd achterdoch-
tig, strijdbaar, fel. Het zijn werelden van verschil. Overigens kan niet ontkend 
worden dat voor 1912 van de zijde van de B-mensen nogal eens neerbuigend 
over Kampen was gesproken. En wie het gevoel heeft niet voor vol te worden 
aangezien, zal zich natuurlijk verzetten tegen een fusie, van welke aard deze ook 
is. Dit alles legde voldoende gewicht in de schaal om een samenvoeging van beide 
opleidingen onmogelijk te maken, ook al was er in formeel opzicht veel winst 
geboekt met het contract van 1908. In dit licht bezien kan gezegd worden dat 
Fabius een inschattingsfout heeft gemaakt.

Een ander punt is de vraag of ook niet curatoren van Kampen en de synode 
een inschattingsfout hebben gemaakt. Het is nog niet helder waarom men A. 
Noordtzij niet heeft voorgedragen. Was men van zijn ‘ligging’ niet helemaal ze-
ker  Baarde zijn wankele gezondheid zorgen  Had Van Schelven zijn benoeming 



hoofdstuk 7122 een laatste oprisping  kampen en de vu in 1912 123

tegen gehouden omdat hij hem naar de vu wilde halen  In ieder geval, curatoren 
kwamen met een dubbele ‘vu-voordracht’, en dat is gezien de verhoudingen niet 
alleen maar wijs geweest. De synode had weliswaar Keizer aan de kandidaten 
toegevoegd, maar de kans dat deze het zou winnen van drie gepromoveerde 
oudtestamentici moest toch gering worden geacht. Achteraf bezien was de vrede 
in de kerk gediend geweest met een benoeming van een echte A-man.78 Nu ont-
stond er veel rumor in casa. In dit kader is het opvallend dat ik nergens klachten 
aantrof over de samenstelling van de synode. Ware er sprake geweest van een 
overwicht van -B-mensen, dan was dat ongetwijfeld aan de orde gesteld.79

Met dit laatste hangt samen dat het van belang is scherp in de gaten te houden 
dat de scheidslijnen in de kerken niet meer langs A en B liepen. Velen met een 
achtergrond uit de Afscheiding hadden hun weg naar de vu gevonden. Te den-
ken valt daarbij aan leden van de families Ridderbos, Sillevis Smitt, Aalders en 
vele anderen. Bovendien waren in1902 27 van de 55 studenten uit Kampen hun 
leermeesters Bavinck en Biesterveld gevolgd naar de vu. In 1905 hadden zich 
opnieuw enkele studenten laten overschrijven. Het ideaal dat A. Kuyper voor 
ogen had gestaan had duidelijk weerklank gevonden in afgescheiden kring. Dat 
speelde op de achtergrond van deze kwestie ook een duidelijke rol. De vader 
van Aalders was in Kampen tot predikant opgeleid, o.a. door de vader van B. 
Wielenga, die daar van tot 1883-1902 hoogleraar was geweest. Ridderbos ging 
wel naar Kampen, daarmee in de voetsporen tredend van A.G. Honig, Kuypers 
geliefde leerling, die in 1902 te Kampen benoemd was. Het maakt de zaak wel-
licht nog complexer dan bij duidelijke verhoudingen het geval was geweest. De 
brochure van Wielenga legt van dit complexe karakter duidelijk getuigenis af.

Een volgend punt is dat H.H. Kuyper, die zich overal buiten had kunnen houden, 
de meeste winst heeft behaald. De vu kreeg twee nieuwe hoogleraren (tegen cu-
ratoren in, tegen Fabius in), en in moreel opzicht had hij Bouwman schade toe-
gebracht. Kampen heeft bovendien bepaald niet wijs en groot gereageerd toen de 
afzeggingen binnen kwamen. Als Kuyper al een spel gespeeld heeft, dan heeft hij 
dat op een slimme manier gedaan. De vu-hoogleraren hebben zich op de synode 
niet laten zien, niemand kon hen achteraf verwijten hun eigen leerlingen naar 
voren te hebben geschoven. En ook met het advies aan de benoemde leerlingen 
hebben ze de indruk gewekt de opleidingskwestie niet te willen oprakelen, maar 
integendeel bij te willen dragen aan een kerkelijke vrede. Tot slot is er de wijze 
waarop Kuyper Wielenga’s verantwoording besproken heeft. Inderdaad valt er 
veel voor te zeggen dat Kuyper in deze kwestie de vrede voor de kerk heeft ge-
zocht. Aan de andere kant kan men Kuyper de vraag stellen waarom hij en public 
op de kwestie heeft gereageerd Wellicht was het zuiverder geweest als hij in een 
vroeg stadium het advies van de vu hoogleraren aan hun leerlingen bekend had 
gemaakt, en verder had gezwegen. Door Aalders en De Moor uit te dagen hun 
bezwaren openbaar te maken, die hij vast wel kende, of anders kon vermoeden, 
heeft hij de oude pijn opgerakeld. Aalders en Wielenga hadden natuurlijk net zo 
wijs moeten zijn als De Moor, en Kuyper moeten negeren. De vraag blijft wat 
Kuyper daarmee wilde bereiken. Meende hij deze troebelen nodig te hebben om 
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zijn vu overeind te kunnen houden  Wilde hij langs een omweg het opleidings-
vuurtje opstoken  Een antwoord op deze vraag zal wel afhangen van de waarde-
ring die men voor deze ras-politicus heeft. Maar duidelijk is dat Bouwman zich 
bij herhaling van zijn zwakke zijde heeft laten zien. Hij gaf woorden aan zijn 
achterdocht, keek nauwelijks verder dan de grenzen van de gemeente Kampen, 
en negeerde de kritiek van Wielenga.

Sedert 1912 is de samenwerking tussen Kampen en de vu steeds beter verlopen.
 Door de steun van de synode en de gerealiseerde benoemingen was het gevaar 
van sluiting in feite geweken. Daarbij komt dat het aantal studenten te Kampen 
langzamerhand weer begon toe te nemen.80 Maar we mogen hierbij ook denken 
aan de veranderende personele bezetting als factor die bijdroeg tot de vrede. 
Noordtzij was vertrokken, Lindeboom een dagje ouder en druk met andere za-
ken, en Bouwman was een zachtmoedig mens. En dan Ridderbos. Typerend lijkt 
me wat hij schreef aan het slot van zijn inaugurele rede. Hij zag, zo verklaarde 
hij, in de school en de universiteit medestrijders voor een heilige zaak, en geen 
concurrenten. ‘Wil iemand deze beschouwing bij mij mede psychologisch ver-
klaren uit het feit dat ik, behalve discipel der genoemde stichting, ook zoon der 
Scheiding ben, waaruit deze School is voortgekomen, zoodat reeds een tweele-
dige eisch van dankbaarheid mij dringen moest, ook hier in de tweeheid bovenal 
de eenheid te zoeken,  dan heb ik allerminst reden om dit tegen te spreken’.En 
toen tijdens de eerste Kamper Schooldag die hij meemaakte het conflict tussen 
Kampen en de vu tijdens de bidstond werd opgerakeld, verliet hij ostentatief de 
kerk en liet zich niet meer zien op de schooldag.81 De verbeterde verhouding tus-
sen Kampen en de vu dagtekent vanaf die tijd.
 Daarbij kwam ongetwijfeld het toenemend besef dat de wereld aan het ver-
anderen was. Men laat de twintigste eeuw wel eens beginnen met het uitbreken 
van wo i, maar dan ziet men over het hoofd dat op allerlei fronten de verhou-
dingen aan het veranderen waren. De grote vraag werd in toenemende mate de 
vraag naar de waarde en waarheid van onze kennis. Bavinck had daar als een 
der eersten een goede antenne voor. Toen hij afscheid nam van de studenten te 
Kampen, wees hij erop dat talloze nieuwe kwesties zich opdrongen, op sociaal 
en wetenschappelijk gebied, vooral op historisch-kritisch terrein.82 Zo is het ook 
gegaan. Zijn dogmatiek was voltooid, er waren andere zaken aan de orde. Za-
ken die van de grote middengroep der kerken opnieuw een uiterste inspanning 
zouden vergen om een kerkscheuring te voorkomen. Men had elkaar nodig, en 
kon zich geen nieuwe ruzies meer permitteren. Dat hebben zowel de hoogleraren 
in Kampen als die aan de vu beseft. Eendrachtig hebben Kampen en de vu sa-
mengewerkt tijdens de kwestie Geelkerken. Daarbij valt op dat de exegeten om 
wie het tijdens de hier beschreven benoemingen ging een belangrijke rol hebben 
gespeeld: Aalders, Ridderbos en Grosheide. Van Es had kerkrechtelijke bezwa-
ren, geen inhoudelijke. Alleen Wielenga, die zich verwant wist met de ‘beweging 
der jongeren’, trok zich na Assen uit de kerkelijke organisatie terug.83
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Johannes Christiaan Aalders (1881-1966) is bekend geworden als een van de 
medestanders van J.G. Geelkerken (1879-1960). Reeds in 1916 wees hij op de 
schaduwkanten van het gereformeerde leven en riep hij op tot bekering. In 1926 
ging hij over naar de Gerformeerde Kerken in Hersteld Verband. In dit artikel 
wordt beschreven waarom het wel tot een breuk moest komen tussen Aalders 
en de gkn.

1. Jeugd en studiejaren

Johannes Christiaan Aalders werd op 25 september 1881 te Amsterdam geboren 
als zoon van G.J.D. Aalders (1855-1926) en M.A.E. Davis (1850-1927).1 De 
familie was aanvankelijk buitenkerkelijk of althans niet meelevend, op het anti-
kerkelijke af.2 Maar onder invloed van de christelijk gereformeerde predikant ds 
A. Brouwer (1838-1901) van Amsterdam kwam het tot een krachtdadige beke-
ring, en Aalders besloot theologie te gaan studeren. Van 1891-1895 studeerde hij 
te Kampen. In 1895 werd hij predikant van de Gereformeerde Kerk te Gouda. 
De oudste zoon van het echtpaar Aalders-Davis, de latere vu-hoogleraar G.Ch. 
(Gerrit) Aalders (1880-1961), vermeldt ergens dat deze bekering een grote om-
mezwaai in het gezinsleven betekende.3 Dit had diepe indruk op hem gemaakt. 
We mogen aannemen dat ook zijn jongere broer Johan hieraan blijvende herin-
neringen heeft gehad. Sedert zijn bekering leefde hun vader met een sterk besef 
van de aanwezigheid Gods. De Heer was een levende realiteit in dit gezin. Dat kon 
echter niet verhinderen dat de onderlinge verhoudingen soms moeizaam waren. 
Ds G.J.D. Aalders kon niet met zijn zoon Johan overweg, en Johan niet met zijn 
vader.4 De relatie tot zijn broer Gerrit speelde daarbij waarschijnlijk een belang-
rijke rol: deze was de kroonprins, deze mocht lang studeren5, deze ging altijd 
trouw in het voetspoor van zijn vader. Johan was uit ander hout gesneden. Vurig, 
hartstochtelijk, emotioneel, psychisch niet altijd even stabiel, met een bevindelijk-
mystieke inslag.6 Hij had, meer dan zijn broer Gerrit, karaktertrekken die aan hun 
vader herinnerden. Om die reden botste hij waarschijnlijk vaak met hem. Hij was 
het troetelkind van zijn moeder. Maar evenals zijn vader en zijn broer ging hij 
theologie studeren. Het verhaal gaat dat hij zich aan de vu niet thuis heeft gevoeld 
en heeft overwogen met zijn studie te stoppen. Bavinck wist hem te bewegen zijn 
studie voort te zetten en predikant te worden.7

8 ds. j.c. aalders als predikant van de
 gereformerde kerken
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D.Th. Kuiper plaatst de familie Aalders in het niemandsland tussen Kampen en 
Amsterdam, tussen Afscheiding en Doleantie.8 Van de verbondenheid met de 
afgescheidenen getuigt de kerkelijke herkomst en het feit dat de eerste gemeente 
van G.J.D. Aalders (Gouda) een A-gemeente was. Ook zijn bevindelijke vroom-
heid verwijst naar deze achtergrond. Maar hij had waardering voor Kuyper en 
zijn zonen studeerden aan de vu. Zij werden lid van forum. Grofweg kan gezegd 
worden dat dit het tweede of derde dispuut van de vu was.9 De gereformeerde 
elite verzamelde zich bij voorkeur in jumbo of demosthenes, de homines novi  
in forum. Het is de periode waarin de emancipatie der ‘kleine luyden’ zich be-
gon te realiseren en waarin de volgende generatie zich opmaakte om de erfenis te 
verdelen. Vanuit de dispuutspopulatie rond 1900 vallen er allerlei lijnen te trek-
ken naar de partijschap rond de kwestie-Geelkerken. Veel Jumbonen behoorden 
later tot de geestverwanten van Geelkerken, veel Forensen tot zijn tegenstanders. 
Dat zo’n indeling niet honderd procent waterdicht is, bewijzen mensen als Aal-
ders en zijn dispuutsgenoot Buskes.10 De eigenheid van de spelers in dit spel mag 
niet worden uitgevlakt.

2. Predikant in Nederland
 
Veruitwendigen on e kerken
In 1907 werd Aalders predikant te ’s Gravenmoer, in 1909 vertrok hij naar Beet-
gum, in 1916 deed hij het voor het eerst van zich spreken.11 De toespraak die hij 
op 27 september van dat jaar hield voor de Friesche Vereeniging van Predikanten 
der Gereformeerde Kerken in Nederland zou hem een blijvende plaats geven in 
de historiografie van de gkn. Kuiper noemt hem de eerste die stem gaf aan wat 
onder de jongeren leefde, Harinck neemt deze brochure als uitgangspunt voor 
zijn beschrijving van de latere ontwikkelingen rond het weekblad De Reforma-
tie.12

Aalders zette zijn betoog in met de stelling dat er, geheel conform de Schrift, na 
de periode van vrijmaking en opbloei wel een periode van verflauwing moest 
volgen. Die tijd was nu.13 Hij vond dit terug in een verflauwing van de strijd der 
beginselen, in een daling in de ernst van de levenstoon, in het afnemen van het 
spreken over heilige dingen, en in de moeite die het kostte om ambtsdragers te 
vinden. De oorzaak van dit verval zag hij uitdrukkelijk niet in het Doleantie-
standpunt, niet in de belijdenis, niet in de inrichting der kerk, niet in het begin-
sel. Het had te maken met het feit dat de gereformeerden in aanraking waren 
gekomen met de wereld en met de cultuur. Er dreigde het gevaar van een te 
grote humanistische invloed, die, zo realiseerde hij zich, te maken had met het 
verstaan van de roeping der kerk in de wereld. Het was de schaduwzijde van de 
leer der gemene gratie.14 Een andere oorzaak vond hij in de te grote nadruk op 
het objectief-verstandelijke. Er was te weinig gezonde bevinding. Het evenwicht 
tussen het verbondsmatige uit- en inwendige was zoek, tussen het voorwerpelijke 
en het onderwerpelijke. Dit alles werd nog versterkt door de tijdgeest, die gericht 
was op het Diesseits.15 Kortom: het moderne levensbesef van de afwezigheid 
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Gods verspreidde zich ook in de gkn.16 Aalders bepleitte een herleving van de 
calvinistische vroomheid zoals hij die in een schets van Doumergue over Calvijn 
zag getekend. Hij riep op tot bekering, verootmoediging en gebed.17 Gedurende 
zijn gehele leven is deze bevindelijk-mystieke behoefte aanwezig geweest, het is 
mijns inziens de kern van zijn verlangen geweest.18 

Opvallend is dat Aalders hier waarschuwt voor een te grote openheid voor cul-
tuur en wereld. Volgens de gangbare literatuur waren de jongeren juist voor 
meer openheid. Pas in zijn volgende brochure, uit 1918, valt die openheid ook 
bij Aalders te constateren.

Het schijnt dat de brochure betrekkelijk weinig weerklank vond. A. Kuyper, die 
hij een exemplaar had toegezonden, bedankte met eenregelige briefkaart, Ba-
vinck had in een briefje van 5 november 1916 meer woorden nodig.19 

Amice, voor de toezending van uw referaat over de vraag: veruitwendigen 
onze kerken, ben ik zeer erkentelijk. Ik las ze met groot genoegen en met har-
telijke instemming. Vooral enkele opmerkingen troffen mij door haar juist-
heid, o.a. over de historische wet, over de overdreven en niet verwezenlijkte 
verwachting der Doleantie, over den invloed der cultuur. Er ware nog veel bij 
te noemen, bijvoorbeeld: de machten rondom ons heen, die het zondebesef 
ondermijnen, de argumenten door de wetenschap tegen de H. Schrift en de 
belijdenis ingebracht, het verdwijnen of verzwakken der verlossingsbehoefte, 
door de heerschappij, door den mensen over den natuur verkregen enz. Al-
temaal invloeden die vooral op ’t jonge geslacht werken. Maar ik ben u zeer 
dankbaar voor uw referaat, en hoop dat het veel goeds zal uitwerken. Geve 
de Here  wiens Geest tenslotte alleen verandering kan brengen  er zijn ze-
gen op. Met vriendelijke groet, t.t. H. Bavinck

De critiek der jongeren
Bavinck reageerde dus wel, maar in de openbaarheid zweeg hij, zoals hij dat 
ook enkele jaren later zou doen toen de spanning in de gkn begon op te lopen.20 
Algemeen merkbaar werd die spanning met het optreden van ds J.B. Netelenbos 
(1879-1934).21 Deze had in 1917 de hervormde predikant J.A. Cramer (1864-
1925) tijdens een kerkdienst vervangen. Niet alleen doorbrak hij daarmee het 
gereformeerde isolement, maar hij verving nota bene een ethische predikant. 
Gezien de traumatische botsing tussen Kuyper en de ethischen was dit extra 
pijnlijk.22 Daarbij komt dat de ethischen grote invloed hadden in de ncsv, een 
studentenvereniging die op veel gereformeerde studenten al jarenlang grote aan-
trekkingskracht had uitgeoefend.23 Er stond dus voor de gkn heel veel op het 
spel: de klassieke rechtvaardiging van haar bestaan. 

In een referaat voor de jaarvergadering van de ssr Leiden ging F.W. Grosheide 
(1881-1972) in op de toenemende onvrede.24 Hij meende deze onrust vooral 
onder de jongeren te kunnen lokaliseren en hield een psychologisch getint be-
toog over de specifieke kenmerken van de adolescentie. Hij eindigde met een 
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dringende oproep: ‘Maar vooral, gij jongeren, onderzoekt, herziet U zelf  Blijft 
met de gemeente des levenden God alle heil verwachten, ook voor uw bijzondere 
nooden van den Christus, Die heden en gisteren dezelfde is.’25

 Aalders reageerde met een brochure onder de titel De critiek der jongeren, 
door hem getypeerd als een consci ntie-getuigenis.26 De titel impliceerde kritiek 
op Grosheide’s analyse. Zijn grote bezwaar was dat deze de onrust in de kerken 
reduceerde tot een probleem van opstandige kinderen. Aalders daarentegen wees 
erop dat het ‘klimaat van gedachten’ geheel veranderd was vergeleken bij de situ-
atie van vijftig jaar geleden, en dat de ontevredenheid niet alleen bij de jongeren 
aanwezig was. Er was zijns inziens sprake van een algehele crisis in de gkn, niet 
alleen van een crisis rond de jongeren.27 Veel oudere thema’s waren niet meer 
actueel. En thema’s als evangelisatie, letterkunde, seksualiteit, het vraagstuk 
van de vrouw, kortom, de grote cultuurthema’s, leefden ook in de gkn, niet 
alleen bij de jongeren. Bij dit alles kwam nog een aantal typisch gereformeerde 
problemen: de behoefte aan een nieuwe bijbelvertaling, de zaak Netelenbos, de 
gezangenkwestie, de kerkelijke formulieren, en de belijdeniskwestie. In het licht 
van al deze vragen kwam het erop aan aan te tonen wat de calvinistische bewe-
ging vermocht met het oog op de vragen en problemen van deze tijd. Met andere 
woorden: Grosheide zat er met zijn analyse helemaal naast. 
 Was de eerste brochure vooral gericht op een terugkeer naar de bronnen van 
de gereformeerde vroomheid, deze brochure was een hartstochtelijke oproep een 
christelijk antwoord te formuleren op de anti-christelijke cultuur, als het zou kun-
nen in samenwerking met andere gelovigen. In Stemmen des Tijds en in de ncsv 
zag Aalders van deze samenwerking goede vruchten. Naar aanleiding hiervan 
reageerde hij op de waarschuwingen uit de kerkbodes tegen het gevaar van ‘ver-
vloeiing’. Hoewel hij dit gevaar zag, meende hij dat dit de ogen niet mocht doen 
sluiten voor de taak der ‘Weiterbildung’. Hij wilde het oude behouden zonder te 
verstenen; naast vervloeiing dreigde verstarring; naast een verkeerde vooruitstre-
vendheid stond zijns inziens een valse behoudzucht. Hij constateerde op dit punt 
een tweedeling, die vooral onderhuids voelbaar was.28 Daarin bespeurde hij een 
onzuiverheid. ‘Wat er woelt en werkt en gist moet in het licht worden gebracht.’29 
Daarbij zag hij scherp in dat de kerkelijke pers over het algemeen conservatief 
was, en hij riep op tot een eigen periodiek voor de progressieve krachten in de 
gkn. Overigens meende hij dat beide, progressieven en conservatieven, elkaar 
nodig hadden om enerzijds ‘vervloeiing’, anderzijds ‘verstening’ te voorkomen. 
Aalders bedoelde boven de tegenstellingen in de gkn uit te stijgen. Het was hem 
niet te doen om olie op het vuur te gooien, maar om het klimaat te zuiveren en 
‘samen tegen de Filistijnen’ op te trekken, dat wil zeggen: een antwoord te formu-
leren op de anti-christelijke ontwikkelingen in de cultuur.30

Deze brochure heeft volgens Harinck meer aandacht getrokken dan de eerste, 
maar in het algemeen ondervond Aalders weinig instemming.31 Later zou hij 
melden dat deze aandacht voor hem soms pijnlijk is geweest.32 Aalders heeft de 
kerkelijke discussie intensief beleefd. Behalve op de regelmatig terugkerende term 
‘consciëntie-kreet’ valt daarbij ook te wijzen op de door hem herhaaldelijk uitge-
sproken pijnlijke kant van een broedertwist. In een brief aan Grosheide schreef hij 
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eens: ‘Mijn aard en aanleg is helemaal niet die van een vechtgeneraal. Ik groei niet 
in het debat. En het pijnlijkste van al valt mij broedertwist.’33 

Aalders-Grosheide
De publicatie van deze brochure leidde tot een correspondentie met Grosheide. 
Helaas is de reactie van Grosheide op de brochure van Aalders niet bewaard 
gebleven. Uit het antwoord van Aalders aan Grosheide valt op te maken dat 
Grosheide zich niet helemaal herkende in sommige kwalificaties van zijn rede. 
Aalders excuseerde zich daarvoor, maar hield vast aan zijn visie. Ik vermoed dat 
het gaat om wat voor Aalders het kernpunt was: dit is geen probleem van de jon-
geren alleen. Daarbij wees hij op het verschillende publiek. ‘Het was uw plicht 
als hoogleeraar sprekende tot de studenten vooral nadruk te leggen op den eisch: 
Jongeren, herziet uzelf en bedenkt hoe beduidend veel voor rekening van uw leef-
tijd komt.’ ‘Mijne bedoeling was het naast, niet tegenover u, nadruk te leggen op 
den eisch: kerken: herzie u zelf.’ Voor het overige legde hij vooral de nadruk op 
wat hem met Grosheide verbond, en dat niet ten onrechte. Zijn intentie was zeer 
beslist de verschillende attitudes naar elkaar om te buigen en de beide stromin-
gen niet tegen elkaar uit te spelen. Wellicht dat Grosheide tevens bezwaar had 
gemaakt tegen publieke discussie, in ieder geval benadrukte Aalders dat door de 
publieke discussie de toestand gezuiverd zou kunnen worden. ‘Het kwaad moet 
genoemd en bestreden.’ Het is de vraag of juist op dit punt geen sprake is van 
een onjuiste taxatie van Aalders. Elders heb ik betoogd dat het voortdurend po-
lemiseren in kerkbodes en brochures de verhoudingen onder druk heeft gezet, en 
dat dit een belangrijke factor is geweest in het conflict-Geelkerken.34 Overigens is 
de toon in deze en de vorige brochures niet opvallend polemiserend en zeker niet 
kwetsend. Maar de publicatie van deze brochure heeft wel een brede polemiek 
losgemaakt. Deze staat natuurlijk niet los van wat anderen schreven en zeiden. 
Er was sprake van een toenemende spanning in de gkn. Daarbij speelden andere 
vooruitstrevende predikanten als Netelenbos, Geelkerken, J.C. Brussaard (1884-
1963) en B.Wielenga (1873-1943) evenzeer een rol als Aalders. 

Reactie van avinck
Bavinck reageerde opnieuw, in een brief van 2 mei 1918.

Hedenmiddag thuiskomende van de deputatenvergadering vond ik uw bro-
chure. Ik dank u zeer voor de vriendelijke toezending, maar veel meer nog 
voor het schrijven en uitgeven ervan. Van het begin tot het einde heb ik ze, 
op enkele kleine uitzonderingen na, met veel genoegen en instemming gele-
zen. Dat is een woord dat wij in deze tijd noodig hebben, een moedig, een 
bezadigd, een ernstig en een door en door waar woord. De kerkbodes enz. 
kennen de toestanden niet, die onder de jongeren (en ook veel ouderen) voor-
komen; ze denken door harde woorden en tuchtmaatregelen die toestanden 
te kunnen genezen, ze verergeren ze. Ge zult met uw woord veel tegenstand 
wakker roepen, maar, als ik me niet vergis, ook veel sympathie vinden. Ik 
wensch u moed en kracht en hoop te zijner tijd van mijne sympathie openlijk 
te doen blijken. Met vriendelijke groet, H. Bavinck.
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Blijkbaar speelde Bavinck toen reeds met de gedachte een brochure uit te geven, 
maar hoewel hij daaraan een eerste hand heeft gelegd, is het nooit tot publicatie 
ervan gekomen. Velen hebben dat betreurd.35 Voor Aalders is deze brief onge-
twijfeld een steun in de rug geweest. In feite stelde Bavinck dat hij zich op het 
goede spoor bevond. 

Referaat voor de studenten
De publicatie van zijn brochure leidde er toe dat Aalders in juni 1918 op het 
eerste gereformeerde studentencongres werd uitgenodigd om als spreker op te 
treden.36 Dit congres beoogde de oprichting van een nieuwe studentenvereniging, 
als gereformeerd alternatief voor de ncsv.37 Het referaat van Aalders werd op-
genomen in Fraternitas.38 
 Zijn bedoeling was, zo legde Aalders uit, nader te behandelen wat in de critiek 
der jongeren aangeraakt werd. Zijns inziens was er zowel sprake van een algehele 
crisis in de studentenwereld als van een speciale crisis onder de gereformeerde 
studenten. De algehele crisis was het gevolg van het feit dat de studentenwereld 
als een afgesloten, door eigen wetten geregeerde wereld, werd opengebroken. De 
geest des tijds, met zijn ‘democratiserende beschavingstendenzen’, had de samen-
leving dichtbij de student gebracht. Deze moest zich een mening vormen, een 
houding gaan innemen. Verenigingen als ncsv en vcsb vervulden daarbij een be-
langrijke rol. Daarom wilde hij van al te grote kritiek op de ncsv niet weten. ‘Zij 
voldoet aan de eischen des tijds en de behoefte van het tegenwoordig studerend 
studentengeslacht.’39 ‘En wij, gereformeerden, wij hebben daar tot nog toe niet 
veel tegenover te stellen.’40 Vandaar dat hij de hoop uitsprak dat er een nieuwe, 
gereformeerde studentenorganisatie zou worden opgericht. Deze gereformeerde 
studentenorganisatie zou een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van de 
crisis onder de gereformeerde studenten. Want hoewel het niet zo erg met de 
jongeren was als door sommigen werd gesteld, gevaar was er wel. In dit kader 
noemde hij dezelfde thema’s als in zijn eerste brochure: het geestelijk elan der va-
deren is onder de huidige studenten verdwenen. ‘Ik kan u niet zeggen, hoe diep het 
mij smart, dit alles te moeten zeggen.’41 Wij hebben behoefte aan bekering door de 
Heilige Geest. Onze leer is wel goed, maar ons leven moet er aan beantwoorden. 
Op dit punt viel er zijns inziens veel te leren van de ethischen. Daarbij had Aalders 
het niet over het beginsel van de ethische theologie, maar over hun nadruk op het 
leven, op de geloofspraktijk, op de persoonlijke religieuze ervaring.42 

De organisatoren konden tevreden zijn. Het referaat van Aalders sloot naadloos 
aan bij hun wensen: een gereformeerd alternatief voor ssr en ncsv.43 En op-
nieuw, als in zijn eerste brochure, wees hij op het persoonlijk geestelijk leven als 
het hart van de zaak.

De Reformatie
Bovenvermelde oproep om te komen tot een eigen periodiek voor de vooruitstre-
vende gereformeerden werd gehoord.44 H.W. van der Vaart Smit (1888-1985), 
die zich herkende in De critiek der jongeren, nam het initiatief om tot een der-
gelijk orgaan te komen.45 Toen het blad uiteindelijk in september 1920 voor het 
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eerst verscheen, bleek Aalders niet in de redactie te zitten. Ook de namen van 
medestanders als Brussaard en Geelkerken ontbraken. De beweging der jongeren 
was op dit punt in het bredere verband der kerken ingekapseld. Conservatiever 
krachten als V. Hepp (1879-1950), De Moor en Grosheide hadden hun werk 
gedaan. Hepp werd de sterke man, bijgestaan door K. Dijk (1885-1968). Voor 
Aalders, inmiddels predikant te Batavia, was deze samenstelling van de redactie 
een teleurstelling. Ze berustte al te zeer op een kerkpolitiek compromis en hij ver-
wachtte er daarom weinig goeds van. Het blad zal niet bijdragen om ons uit de 
kerkelijke impasse te helpen, zo meende hij. ‘Het zal of conservatief overvleugeld 
worden, of de conservatieve elementen moeten uitscheiden.’46 
 Overigens is het van belang de wordingsgeschiedenis van De Reformatie niet 
los te zien van de ontwikkelingen binnen de beweging der jongeren. Rond een 
aantal van hen die daartoe worden gerekend hadden zich problemen voorge-
daan. Netelenbos was vanaf 1917 in een kerkelijke procedure terechtgekomen, 
dr. C. Veltenaar (1873-1953) had een zeer kritisch ontvangen brochure over de 
bijbelkritiek geschreven, Van der Vaart Smit had een omstreden brochure ge-
schreven, en Geelkerken zou zich met zijn reactie op de Synode van Leeuwarden 
(1920) bijna onmogelijk maken. ‘Het had er alle schijn van dat de beweging der 
jongeren ten gevolge van de ontwikkelingen in de jaren 1918 en 1919 uiteen ge-
vallen was, nog voor zij goed en wel vorm had gekregen.’47 Aalders intussen was 
van het toneel verdwenen. 

3. Predikant in Nederlands-Indië

Indi
In 1918 werd Aalders predikant bij de Kwitangkerk te Batavia.48 H.C. Rutgers, 
de gereformeerde secretaris van de ncsv, reageerde kritisch. Hij vermoedde een 
welbewust plan achter het vertrek van ds. W.G. Harrenstein (predikant te Me-
dan), die positief tegenover de ncsv stond, en Aalders. Hij noemde hen de ‘ooi-
lammetjes’ die nu de ncsv waren afgenomen.49 Deze suggestie gaat erg ver en laat 
buiten beschouwing dat een keuze voor Indië ook uit de betrokkenen zelf was 
voortgekomen. Aalders had het in de gkn steeds benauwder gekregen, en toen 
Colijn zich tot hem wendde met het verzoek om predikant te Batavia te worden 
en een gesprek met A.W.F. Idenburg hierover bevredigend verliep, gaf hij zich al 
snel gewonnen.50 De suggestie van Rutgers valt in ieder geval niet hard te maken. 
Opvallend is wel dat collegae als H.A. van Andel, B.J. Esser, Harrenstein, J.H. 
Sillevis Smitt, J.H. Bavinck en J.A.C. Rullmann allen lid waren van de Vereeni-
ging Indische Oud-leden der Nederlandsche Christen-Studenten Vereeniging.51 
Het waren bepaald geen conservatieve krachten die naar Indië vertrokken. Wel-
licht zochten ze, net als Aalders, een ruimer geestelijk klimaat.52 Op 22 december 
1918 werd Aalders door ds D. Bakker (1865-1932) bevestigd. ’s Avonds deed 
hij intrede. ‘Bij beide diensten was het kerkgebouw overvol en er werd geweldig 
geofferd.’53 Vooral in het huis- en ziekenbezoek was Aalders in zijn kracht. ‘Hij 
verwierf er zich niet weinig trouwe vrienden door.’ Daarnaast zette hij zich in 
voor de verzelfstandiging van het inlandse deel van de gemeente. 
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J.C. Aalders en ijn ge in, vlak voor het vertrek naar Nederlands-Indi
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lijvende kritiek
Wie verwacht had dat Aalders voortaan zou zwijgen over de kerkelijke situatie 
in Nederland, kwam bedrogen uit. Al spoedig na zijn komst in Indië werd hij 
hoofdredacteur van het Kerkblad.54 Het moest niet alleen, zo meende hij, offi-
ciële en officieuze mededelingen bevatten, maar ook aandacht hebben voor het 
‘geestelijk-literaire leven’. Voor hem was dat de vervulling van de christelijke 
persroeping.55 Hij heeft zich vol overgave aan deze roeping gewijd.56 Daarbij 
valt op dat hij veel aandacht besteedde aan de kerkelijke situatie in Nederland. 
Inhoudelijk sloot hij aan bij hetgeen hij in zijn beide brochures had gesteld. De 
toon lijkt me hier en daar wat scherper te zijn. Een en ander leidde aan het eind 
van 1919 tot botsingen met B.J. Esser (1876-1944) en Grosheide. De eerste, pre-
dikant te Poerbollingo, herkende zich niet in de te grote nadruk op het objectief-
verstandelijke, die zijn opponent in de gereformeerde prediking ontwaarde. Hij 
daagde hem uit zijn beweringen in het GTT te staven met een wetenschappelijk 
artikel.57 Aalders achtte het niet verstandig uitvoerig te reageren.58 
 Ook Grosheide reageerde in het Kerkblad.59 Kern van zijn bezwaar was dat 
hij intellectualisme, formalisme en dergelijke anders beoordeelde dan Aalders. 
In feite herhaalde hij wat Esser ook reeds had gesteld, namelijk dat het daarmee 
wel meeviel. Expliciet nam hij het op voor de ‘leiders’ van het gereformeerde 
volk, door Aalders nogal eens openlijk aangesproken. Bovendien maakt Gros-
heide zich zorgen om het feit dat het bij de ‘jongeren’ al lang niet meer ging om 
aanvulling van de belijdenis, men wilde haar wijzigen op kardinale punten als 
het stuk van de kerk en de Schrift. En tenslotte keerde Grosheide zich tegen hen 
die zich ‘in de stroom der kultuur’ wierpen. Dat zag hij onder meer bij de ncsv 
gebeuren. 
 Aalders repliceerde in hetzelfde nummer. Opnieuw, als in de eerder genoemde 
correspondentie met Grosheide, was de toon verzoenend. De predikant van 
Batavia wilde wel toegeven dat hij misschien een te grote nadruk legde op de 
‘objectieve’ tendentie in de prediking. Tevens sprak hij duidelijk uit dat er in 
de houding van veel jongeren iets overdrevens was. Desalniettemin was er zijns 
inziens ‘waarlijk nog wel plaats voor een ethisch-mystische inslag naast de heer-
schende dogmatisch-intellectualistische richting’. Ook nu weer kwam het tot een 
briefwisseling tussen Grosheide en Aalders.60

 Het lijkt erop dat de inzet van Grosheide effect heeft gesorteerd. De jaargang 
1920 bevatte namelijk aanvankelijk minder kritisch getoonzette artikelen van 
Aalders. Zelfs werd hier en daar nogal positief over de gereformeerde leidslieden 
gesproken. In een artikel ‘Eindelijk beter koers’, van 8 april 1920, reageerde hij 
verheugd op artikelen in De Heraut en De a uin (febr. 1920) waarin positiever 
dan voorheen over de ‘jongeren’ werd gesproken en vergaf hij groothartig de 
eerder op zijn persoon geuite kritiek in deze bladen. Ook was hij vol waardering 
over een rectorale oratie van Honig61 en oordeelde hij gunstig over de zeer om-
streden Synode van Leeuwarden: ‘al onze wenschen zijn ingewilligd’.62 Dat sloeg 
niet alleen op enkele besluiten betreffende de situatie van de kerk in Indië. Opval-
lend is verder dat Geelkerken de kans kreeg zijn standpunt in de zaak Netelenbos 
uiteen te zetten en dat H.H. Kuyper geroemd werd vanwege een artikel over de 
revisie van de belijdenis.63 Overigens schreef Aalders series over Tolstoi, Helène 
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Swart en over christendom en cultuur. Al met al: de toon is minder polemisch. 
Het ligt voor de hand hierbij aan de invloed van Grosheide te denken. 
 Aan het eind van het jaar 1920 vlamde de polemiek echter weer op. Aalders 
nam in een herdenkingsartikel afstand van de ‘latere’ Kuyper. Hij bespeurde in 
meditatie en voorpagina ‘verdorring van zijn geest’. Het was de oude Kuyper 
niet meer. Zijn afgang en uitgang was een publiek geheim. ‘Wij zien in dit alles 
de leiding Gods.’ Zeker, Kuyper heeft Gods werk gedaan. Maar hij heeft er ook 
zijn eigen werk door heen gevlochten. ‘Dit laatste draagt het stempel van zijn 
zondige persoonlijkheid. Dat zal dan ook vergaan en verbroken worden.’ Voor-
waar geen kiese en tactische wijze om Kuyper te gedenken. Het moment was 
slecht gekozen, het oordeel aangezet met grote woorden.64 Wel legde hij in twee 
volgende artikelen nog eens uit hoezeer hij zich gebonden wist aan de ‘jonge’ 
Kuyper en wat de kerken van de e Kuyper zouden kunnen leren. Maar de grote, 
veroordelende woorden waren gesproken, het kwaad was geschied.65 Het was in 
deze zelfde weken dat hij in afwijzende zin over De Reformatie schreef (zie bo-
ven). En naar aanleiding van een ingezonden brief ging hij in drie lange artikelen 
in op de kerkelijke situatie.66 De toon was kritischer dan voorheen, hier en daar 
geagiteerd, zijn oordeel zwaar: ‘De Here is van onze Kerken geweken. Er hangt 
een ban over ons.’67 Kortom, aan het einde van 1920 profileerde Aalders zich op 
nieuw als een kritische predikant met de trekken van een boeteprediker. 

Het was vooral zijn Kuyper-herdenking die kwaad bloed heeft gezet. Collega Es-
ser reageerde met een piëteitvolle herdenking van Kuyper, ongetwijfeld bedoeld 
als correctie. De reactie van Aalders daarop was kleinerend, en Harrenstein, die 
overigens goed met Aalders overweg kon, reageerde kritisch.68 Esser deelde mee 
dat het verschil tussen hem en zijn collega niet lag in de diagnose maar in de 
therapie, en daarmee raakte hij mijns inziens de kern van de zaak.69 De wijze 
waarop Aalders zich uitte, was lang niet altijd tactisch, en een reactie kon niet 
uitblijven. A.A.L. Rutgers (1884-1966), bioloog, directeur van het Rubber Proef-
station te Medan, zoon van F.L. Rutgers en schoonzoon van Idenburg, reageerde 
eveneens kritisch op de artikelen van Aalders, in het bijzonder op de profetische 
toon die hij daarin meende te ontwaren en die hij niet terecht achtte.
 Ook in Nederland kwamen de reacties op zijn Kuyper-beschouwing los, voor 
Aalders reden zich uit te laten over de psychische gesteldheid van de leiders der 
kerkelijke pers: zij duldden geen kritiek.70 In het nummer van 7 april meldde hij 
dat hij zijn redacteurschap wilde neerleggen. Als reden gaf hij op zijn drukke 
ambtswerkzaamheden, maar daar werd blijkens reacties weinig geloof aan ge-
hecht.71 Op die suggesties ging hij niet in, wel gaf hij een rechtvaardiging van zijn 
kritische houding onder de titel: ‘Het goed recht onzer critiek’.72 Hij vroeg zich af 
of er voor de kritische jongeren (Brussaard, Wielenga, Geelkerken, Aalders) nog 
plaats was in de gkn. Al wie zich verzette tegen de heersende geest in de kerken 
was bij voorbaat verdacht. Hij vroeg een rechtmatige plaats voor een kritische 
houding, voor een ethisch-mystieke accentuering van het kerkelijk leven, naast 
de andere accenten. Waar die ruimte niet is, zo profeteerde Aalders, wordt een 
breuk in de kerken voorbereid.
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Zoals gezegd wilde Aalders vanwege de negatieve reacties op zijn artikelen zijn 
werk als redacteur neerleggen. Zover is het echter niet gekomen. De kerkenraad 
van Batavia, die veel waardering uitsprak voor zijn werk als redacteur, deed aan 
de classis het voorstel tot een betere taakverdeling te komen.73 Aldus werd door 
de classis besloten. Aalders zou voortaan twee rubrieken voor zijn rekening ne-
men: de schriftbeschouwing (meditatie) en de rubriek Ons Persoonlijk Geestelijk 
leven. Daaraan heeft hij zich de volgende jaren gehouden. Gezien het karakter 
van deze rubrieken was de toon van zijn artikelen niet langer polemisch maar 
vooral pastoraal. Daarmee verdween hij voor de redactie van De Heraut en De 

a uin min of meer uit het zicht. Niet langer werden zij vanuit het verre Indië 
door een oproerkraaier met kerkbode-artikelen bestookt. Aalders was terzijde 
getreden en niemand kon in hem meer de woordvoerder van de ‘jongeren’ zien. 
Hij had daarvoor mijns inziens ook het formaat niet, hoewel achteraf op zijn 
analyse van de kerkelijke situatie weinig valt af te dingen. Maar de pennenstrijd 
in de kerkbode leverde hem te veel spanningen op, en een groot tacticus was hij 
niet. Deze houding  het terzijde treden  moet hem zelf veel rust hebben gege-
ven, en het bracht hem in ieder geval tot concentratie van zijn krachten op het 
terrein waarvoor hij wellicht de meeste gaven voor had: het pastoraat. Kort na 
de komst van J.A.C. Rullmann (1898-1971) in maart 1924 als tweede predikant 
vertrok Aalders voor verlof. 

Tijdens zijn verlof in Nederland besloot Aalders niet terug te keren naar Indië. 
Ongetwijfeld speelde daarin mee dat hij ook in Indië conflicten met gemeente-
leden had (gehad), maar wellicht ook de opleiding van zijn kinderen. Een tijd 
van wachten begon. Ondertussen was het klimaat in de gkn verslechterd. Toen 
Aalders naar Indië vertrok, leefde bij velen binnen de gkn de hoop dat er een 
veranderingsproces op gang gebracht zou kunnen worden. Het was echter, aldus 
zijn zoon C. Aalders, ‘een deceptie om weer met Nederland kennis te maken.’74 
Niet alleen was het veranderingsproces door de Synode van Leeuwarden (1920) 
gestuit, de spanning rond Geelkerken begon in de loop van 1925 steeds verder 
toe te nemen. Ook Aalders was verdacht, aldus dezelfde zoon, en een beroep 
viel niet zo gemakkelijk te verkrijgen. Toen hij op een tweetal voor Heemstede 
stond, deed, aldus zijn andere zoon, dr. W. Aalders, daar het gerucht de ronde 
dat Aalders ethisch was. Het beroep werd uitgebracht op J. Ubels (1890-1963), 
die hem overigens korte tijd later te Batavia als predikant zou opvolgen. In ieder 
geval voor het besef van de nazaten lag er een duidelijk verband tussen Aalders’ 
progressieve stellingname en het feit dat er te lang op een beroep moest worden 
gebracht. Dat kwam uiteindelijk wel. Het werd Schoonhoven. Daar werd hij op 
19 juli 1925 bevestigd. ‘Dat beroep was een gebedsverhoring.’75 

Conclusie
Aalders gaf met zijn brochures en referaten (1916-1918) stem aan zijn weerzin 
tegen de rationalistische trek in de gereformeerde wereld, en hij verlangde naar 
een herleving van de bevindelijk-mystieke vroomheid. Vanuit die geloofsbetrok-
kenheid wilde hij de vragen die de cultuur stelde opnieuw onder ogen zien. Of 
dit in het algemeen het kenmerkende verschil was tussen conservatieven en 
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progressieven binnen de gereformeerde wereld rond 1920 zal nader onderzocht 
moeten worden. Vooralsnog ga ik ervan uit dat in de beweging der jongeren 
verschillende motieven vallen aan te wijzen. Het motief dat bij Aalders cen-
traal staat, is daar één van. Daarbij is duidelijk dat hij zich verwant wist met 
de ethischen. Het was geen verwantschap met de ethische theologie, maar met 
de spiritualiteit van veel ethische theologen. Ik vermoed dat dit ook voor enkele 
anderen geldt.76 Dit impliceerde kritiek op de hoofdstroming binnen de gkn, en 
hoewel de toon waarop Aalders in deze jaren schreef nog veelszins acceptabel 
was, werd hem deze kritiek niet in dank afgenomen. Daarvoor was de spanning 
in de gkn inmiddels te groot geworden. Deze spanning kwam tot uitdrukking in 
de wordingsgeschiedenis van De Reformatie, waar naar het oordeel van Aalders 
conservatieve krachten zich meester maakten van de beweging der jongeren. Aal-
ders was hierover zeer teleurgesteld en bevroedde dat het met De Reformatie de 
verkeerde kant op zou gaan. 
 In zijn Indische jaren (1919-1926) kon Aalders zich krachtig en breed ont-
plooien. Dit uitte zich onder meer in zijn publicitaire arbeid. In zijn bijdragen 
wordt echter duidelijk dat de ontwikkelingen in de gkn hem steeds grotere span-
ning opleverden. Omdat niet alle lezers van het Kerkblad zich konden herkennen 
in zijn analyses en de toon waarin deze waren gesteld, kwam hij in botsing met 
gemeenteleden en collegae. Ook in Nederland werd kritisch op zijn pennen-
vruchten gereageerd. Uiteindelijk keerde hij zich af van de kerkelijke strijd en 
concentreerde hij zich op zijn kerntaken prediking en pastoraat. Zijn intenties 
met betrekking tot het geestelijk leven komen tot uitdrukking in een passage uit 
het Handboekje van 1922: ‘Het gevaar voor dogmatisme en formalisme is hier 
zoo groot niet, wel voor vervloeiing, geestelijke anarchie en ontaarding. Ons is 
voor alles nodig dat zich huwe aan groote intellectueele klaarheid een innige 
mystieke diepte.’77 Om deze kern draaide heel zijn kerkelijk streven: de gkn wa-
ren hem te koud, te kil, te rationalistisch. 
 Het is opvallend dat ook anderen die later met Geelkerken meegingen, zich 
in die zin profileerden: Vermaat en Sillevis Smitt hadden contacten in met de 
opwekkingsbeweging te M ttlingen, Geelkerken en Aalders namen deel aan 
de opwekkingsconferenties van de zogenaamde Witteveengroep te Ermelo. En 
Woord en Geest, het blad van Geelkerken, was, bij alle aandacht voor wat 
zich in de wereld afspeelde, een vroom blad. Er was veel aandacht voor allerlei 
opwekkingsachtige predikanten en bewegingen, ook voor de Oxford-groep (en 
lang niet altijd in afwijzende zin).78 Dit thema lijkt me van wezenlijk belang voor 
het verstaan van de beweging der jongeren. 
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Inleiding
In 1926 verliet ds J.C. Aalders de Gereformeerde Kerken om zich aan te sluiten 
bij het nieuwgevormde kerkverband rond J.G. Geelkerken, de Gereformeerde 
Kerken in Nederland in Hersteld Verband. Na tien moeizame jaren werd hij in 
1936 Nederlands hervormd1 Zijn leven heeft voor een belangrijk deel in het te-
ken van kerkelijke conflicten en spanningen gestaan, die mede veroorzaakt wer-
den door zijn scherpe pen, zijn heftig gemoed en zijn psychische instabiliteit. 
 Toen Aalders in 1926 de Gereformeerde Kerken verliet, had hij al vele malen 
blijk gegeven van zijn onvrede met de ontwikkelingen in deze kerken. In 1916 
had hij een brochure gepubliceerd over de vraag Veruitwendigen on e kerken  
Daarin bepleitte hij een terugkeer naar de authentieke gereformeerde vroomheid. 
Het was alles te veel een zaak van de buitenkant geworden. Enkele jaren later 
betoogde hij in de Critiek der jongeren (1918) dat de crisis in de Gereformeerde 
Kerken geen zaak van opstandige jongelui was, zoals F.W. Grosheide had be-
weerd. Opnieuw wees hij op het gebrek aan ware, diepdoorleefde, bevindelijke 
vroomheid, door hem vaak aangeduid als ‘evangelisch-mystisch’, of ‘mystiek’, 
die hij plaatste tegenover het ‘objectief-verstandelijke’ klimaat van de gkn. Tij-
dens zijn Indische jaren (1919-1925) bleef hij de ontwikkelingen in Nederland 
kritisch volgen. Als redacteur van het Kerkblad voor de Gereformeerde Kerken 
in Nederlandsch ost-Indi  schreef hij in 1920 onder meer over de oude Kuyper 
op een wijze die hem niet door iedereen in dank werd afgenomen. Als gevolg van 
de commotie die hierover ontstond, schreef hij nadien alleen nog over pastorale 
onderwerpen en zaken die het geestelijk leven betreffen. Terug in Nederland, 
werd hij in 1925 predikant te Schoonhoven. 
 In dat zelfde jaar 1925 liep de spanning rondom Geelkerken zo hoog op, dat 
besloten werd tot een buitengewone generale synode, die bekend zou worden als 
de Synode van Assen. Aalders, een aanhanger van de zogenaamde ‘beweging der 
jongeren’ waartoe ook Geelkerken en zijn medestanders werden gerekend, hield 
zich aanvankelijk afzijdig, zoals hij dat ook in zijn laatste Indische jaren had 
gedaan.2 

De breuk met de Gereformeerde Kerken in Nederland
Kort na de Synode van Assen (1926) bezocht Aalders Geelkerken met de mede-
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deling dat ‘in u de Synode ook mij principieel veroordeeld had.’3 Het duurde nog 
even voordat het openbaar werd, maar in feite was de kogel door de kerk: Aal-
ders zou de Gereformeerde Kerken verlaten. Tijdens de (buitengewone) kerken-
raadsvergadering van de Gereformeerde Kerk van Schoonhoven van 18 oktober 
1926 lag een schrijven van Aalders ter tafel, waarin hij zijn besluit meedeelde.4 

Daarin wees hij op het feit dat hij al een tiental jaren ontevreden was over de 
gang van zaken in de gkn, en dat hij zich in het bijzonder bezwaard voelde door 
de besluiten van Assen en de gevolgen daarvan. ‘Na rijp beraad en biddend over-
leg’ was hij tot de conclusie gekomen ‘voor God en zijn geweten verplicht te zijn 
te breken met het synodale kerkverband.’ Omdat hij ‘volkomen instemde’ met 
de beginselverklaring van de Conferentie der Gereformeerde Kerken buiten ver-
band op 11 oktober 1926, ‘voegde hij zich met heel zijn gezin bij de kerken van 
het herstelde kerkverband.’ Eén van de punten uit deze beginselverklaring sprak 
onomwonden over de ‘veruitwendiging’ van het kerkelijk leven, een thema dat 
door Aalders tien jaar eerder op de kerkelijke agenda was gezet.5

 Dit verzoek riep de woede op van de kerkenraad op. Deze ‘kon zijn raadsel-
achtige handeling... niet begrijpen en keurde tevens zijn handelswijze t.o.v. de 
gemeente ten zeerste af.’ Zijn kerkenraad voelde zich door zijn beslissing over-
vallen, waaruit me mogen concluderen dat Aalders zich publiekelijk niet over 
‘Assen’ en de gevolgen daarvan had uitgelaten. 
 In een brief van 22 oktober kwam hij terug op de bovengenoemde vergade-
ring. Men had hem namelijk oneerlijkheid verweten omdat hij in het verleden 
geen open kaart had gespeeld over zijn gevoelens. Hij herkende zich daar niet in. 
Zo iemand, ‘dan ben ik het geweest, die op allerlei manier van zijn afwijkende 
opinie heb blijk gegeven in gesprek, door brochure en pers.’ Van een met opzet 
achterhouden van afwijkende gevoelens was geen sprake, en hij verzocht de ker-
kenraad dan ook hem zulks schriftelijk te verklaren. ‘Het zou mij ‘ondraaglijk 
wezen van u te moeten scheiden onder de blijvende verdenking uwerzijds van 
oneerlijk onder u gewandeld (...) te hebben.’ Interessant is ook de passage waarin 
hij min of meer afstand nam van Netelenbos en Geelkerken: ‘Voor rekening der 
broeders laat ik het mij te beschuldigen van eensgezindheid met ds Netelenbos of 
zelfs ook met Dr Geelkerken. ... Slechts geldt mijn bezwaar den geest en de be-
sluiten der Asscher synode, en mijn contact met de kerken van hersteld verband, 
uit de kwestie Geelkerken geboren, berust op de ter conferentie gegeven beginsel-
verklaring.’ De kerkenraad weigerde Aalders de door hem gevraagde verklaring. 
Integendeel. Hij meldde van mening te zijn dat Aalders de vergadering tijdens het 
beroepingswerk van zijn afwijkende gevoelens in kennis had moeten stellen.6

De breuk met de gkn leidde tot een breuk met zijn broer, de vu hoogleraar Ger-
hard Charles Aalders (1880-1961).7 Deze had als pre-adviseur een belangrijke 
rol had gespeeld tijdens de Synode van Assen en heeft hem de overgang naar 
het hv zo kwalijk genomen, dat er sedertdien van enig persoonlijk contact geen 
sprake meer was. Een van hun laatste ontmoetingen was tijdens de begrafenis 
van hun vader, die op 8 september 1926 was overleden. Iets van de breuk tussen 
beide broers blijkt uit In memoriam dat G.Ch. Aalders aan zijn vader wijdde. 
Daarin merkte hij op ervan overtuigd te zijn dat geen ander dit In memoriam zo 
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in de geest van de overledene zou kunnen schrijven als hij.8 Ook de familie Ing-
wersen, de familie van zijn vrouw, wier vader in 1886 een van de geschorste Am-
sterdamse ouderlingen was, heeft hem deze stap niet in dank afgenomen, maar 
de breuk was niet zo radicaal als met zijn eigen familie. Dit moge voldoende zijn 
om duidelijk te maken dat het kerkelijk drama voor Aalders tot een persoonlijk 
drama is geworden. Naar verluidt heeft hij zeer onder de breuk in de familie 
geleden. Ook zijn gezin droeg de sporen van deze breuk. Beide zonen werden al 
spoedig hervormd, de rest van het gezin volgde in 1936, toen Aalders overstapte 
naar de Nederlandse Hervormde Kerk. 

Predikant te Amsterdam 
Aalders verhuisde in 1926 naar Gouda en werd in 1927 beroepen door de Ge-
reformeerde Kerk van Amsterdam-Centrum (hv). Hij had daar in het najaar 
van 1926 een preekbeurt vervuld en deze was goed gevallen.9 Een gemeentelid 
schreef de kerkenraad: ‘Ik meen in ds Aalders ontdekt te hebben de man met 
gebedskracht.’ Ook anderen zagen wel iets in deze predikant, er werd een beroep 
op hem uitgebracht, en op 15 februari 1927 schreef hij de kerkenraad dat hij het 
beroep aannam.
 De bevestiging in Salvatori te Amsterdam (door J.J. Buskes), vond plaats op 
woensdag 23 maart 1927, op zondag 27 maart 1927 deed Aalders intrede. Bus-
kes preekte over Johannes 12:20-24, over het tarwegraan dat in de aarde valt, 
sterft en toch vrucht draagt. ‘Wij geloven in Gods weg te zijn.’10 Aalders en Bus-
kes gingen de weg die Jezus ging  het was lijdenstijd. Aalders deed intrede met 
een preek over Jesaja 52: 1: ‘Om Sions wil zal ik niet zwijgen en om Jeruzalems 
wil zal ik niet rusten, totdat zijn heil opgaat als een lichtglans en zijn verlossing 
als een brandende fakkel.’ De pijn van de scheiding klinkt door. ‘Het broederhart 
in mij weent daarover, de ziel in haar liefde tot de kerken voelt zich gewond en 
treurt. Daarom mineur als ondergrond onder en achter de vreugde.’11 Het ver-
schil met Assen liep zijns inziens vooral over de vraag naar de koers van de gkn: 
dogmatisch-kerkrechtelijk of evangelisch-mystisch.12 Daar openbaarde zich voor 
Aalders het beslissende verschil in geesteshouding. Opnieuw wees hij. zoals in de 
bovengenoemde brochures uit 1916 en 1918, op de vroomheid als de kern van 
de zaak. Daar lag voor hem dan ook het breekpunt, bij de ‘veruitwendiging’ van 
het kerkelijk leven en het gebrek aan geestelijke diepgang. 

Publicitaire arbeid
Na zijn breuk met de gkn heeft Aalders zich nog regelmatig met ‘Assen’ bezig 
gehouden. Zo hield hij op 27 mei 1927 een toespraak voor de Vereniging van 
Gereformeerden te Amsterdam (sectie Oost), Assen’s leerbeslissing toegelicht en 
getoetst.13 Kern van zijn betoog is dat te Assen geloof en wetenschap op ongeoor-
loofde wijze waren vermengd. De synode had gesproken over de klaarblijkelijke 
bedoeling van het schriftverhaal, maar had daaruit ten onrechte de conclusie 
getrokken dat de vermelde feiten ‘zintuigelijk-waarneembare werkelijkheden’ 
waren.14 Dat was voor Aalders niet meer de ‘eenvoudigheid des geloofs’, dat 
was wijsgerige formulering. Daarom was het gestelde dilemma: f de letterlijke 
opvatting f een symbolische die de letter uitwist, voor hem een vals dilemma. 
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De Schrift, zo betoogde hij vervolgens, sluit met haar werkelijkheidsbegrip aan 
bij taal en stijl van het dagelijks leven, maar blijft bij onze gewone opvatting niet 
staan. Er is onderscheid tussen de dingen die men ziet en de dingen die men niet 
ziet. De laatste zijn eeuwig. Maar daarmee zijn de onzienlijke dingen nog niet on-
werkelijk, ook al zijn ze niet zintuiglijk waarneembaar.15 Ze zijn slechts voor het 
geloof zichtbaar, niet voor de wetenschap.16 Zijn conclusie is duidelijk en hard: 
‘We hebben hier te doen met de beschouwing van een epigonengeslacht, die be-
slist decadent is te noemen.’17 En dan, als finaal oordeel: ‘We krijgen enghartige 
uitleggers die aan geen mystiek achter het geschreven woord geloven kunnen, 
omdat de dorheid alle mystieke gloed in hun eigen borst heeft gedood.’18 Dat 
mocht ook zijn broer G.Ch. Aalders, naar wie in deze brochure herhaaldelijk 
verwezen wordt, in zijn zak steken. Terwijl deze, een rustige, evenwichtige, no-
bele, vriendelijke en conservatieve man, voor de objectivistisch geïnterpreteerde 
Kuyperiaanse lijn koos, gaf zijn broer  opstandig, heftig, onevenwichtig  de 
voorkeur aan een meer mystiek getinte subjectieve geloofsvorm. 

In 1928 publiceerde Aalders in nder Eigen Vaandel een artikel over ‘Het 
theologisch belang van het Assensch leergeschil’. Daarin zette hij in bij de ver-
anderende cultuur, het punt waarop ‘Assen’ gefaald had. Ter adstructie van zijn 
tijdsanalyse beriep hij zich nadrukkelijk op O. Noordmans, A.J. de Sopper, W.J. 
Aalders, J.H. Gunning JHzn en op H. Bavincks rede over Modernisme en ortho-
doxie. De posities zijn bezig te wijzigen, zo betoogde hij. Er heeft een algemene 
wending in het geestesleven plaatsgevonden. Ter genezing riep hij op tot een her-
nieuwde aansluiting bij de reformatoren, in het bijzonder bij Luther. ‘Het cen-
trum hunner beschouwing is zakelijk het herstel van de persoonlijke verhouding 
tot God, maar vandaar uit herstel der verhoudingen tot geheel het leven’.19 Hij 
wilde achter het neo-calvinisme terug. Illustratief is dat, anders dan in zijn eerste 
brochures, behalve Kuyper en Bavinck geen gereformeerde theologen worden 
genoemd. De kloof tussen hem en de gkn was dieper geworden. 

Ook bewoog Aalders zich op journalistiek terrein. Want kort na zijn afscheid 
van de gkn werd hij vaste medewerker aan Woord en Geest.20 Dit blad verscheen 
voor het eerst in 1925, toen de spanningen in de gkn reeds hoog waren opge-
lopen. Het was in feite het blad der ‘jongeren’, waarvoor Aalders in 1918 had 
gepleit, en het moest brengen wat De Reformatie beloofd had maar niet bracht: 
een eigen orgaan voor de progressieve krachten in de gkn. Geelkerken was 
hoofdredacteur. Aalders schreef regelmatig, zij het minder dan mensen als Bus-
kes, Smelik, J.J.R. Schmal en anderen. De eerste jaren was hij nog intensief bezig 
met Assen en met Kuyper. Een aanleiding vond hij meestal in de gereformeerde 
kerkelijke pers, maar na enkele jaren begon de behoefte aan dat soort polemiek 
blijkbaar af te nemen. Vanaf 1930 beperkte hij zich tot schriftbeschouwingen en 
boekbesprekingen. Deze betroffen meestal thema’s uit de pastoraal-psychologi-
sche en spirituele sfeer. Daarnaast leren we hem kennen als aanhanger van Karl 
Barth en zien we een toenemende belangstelling voor wat ik kortheidshalve aan-
duid als opwekkingsbewegingen. Hij schreef onder over de Nederlands Christen 
Gemeenschaps Bond en de Oxford Groep van Frank Buchman. Het laatste jaar 
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waarin Aalders publicitair actief was, was 1937. Hij leverde enkele boekbespre-
kingen en gaf een vierdelig artikel over J.H. Newman. In de twee volgende jaren 
leverde hij slechts één artikel. Deze afnemende stroom bijdragen hangt wellicht 
samen met de vervreemding die hij ten opzichte van het hv voelde. Het is alsof 
hij langzamerhand uit het publieke leven verdween. 
 
Vervreemding
Deze vervreemding van het hv kondigde zich al kort na zijn overstap aan, want 
vanaf 1929 nam de spanning rond zijn persoon toe. In toenemende mate open-
baarde zich daarbij een psychische instabiliteit. Toen hij in 1929 een spreekbeurt 
wilde vervullen op een verkiezingsbijeenkomst van de cdu, leidde dat in Am-
sterdam-Centrum tot grote beroering.21 Op de kerkenraadsvergadering van 1 
juli 1929 verklaarde Aalders dat hij een a-politieke rede op het oog had, die hij 
evenzeer op een bijeenkomst van de arp had kunnen houden.22 Aalders zegde toe 
voorlopig niet meer voor de cdu op te treden en rekening te zullen houden met 
de wensen van de gemeente.23 
 Daarna schijnt de rust niet te zijn teruggekeerd. Zijn jongste zoon, W. Aalders, 
herinnerde zich een periode vol conflicten. ‘Deze overgang uit de gkn naar hv  
heeft hem bepaald niet gelukkiger gemaakt. Integendeel. Hij kwam van de regen 
in de drup.’24 Hij concludeerde, aldus deze zoon, dat het hv geen toekomst meer 
had en raakte in een depressie. Door zijn persoonlijk optreden op vergaderingen 
en dergelijke werd zijn positie in Amsterdam steeds moeilijker. W. Aalders en 
zijn oudere broer, C. Aalders, namen in deze tijd afstand van hun vader. Zijn 
onverwachte en heftige uitvallen, thuis en in de openbaarheid, brachten hen in 
grote verlegenheid. Overigens is het opmerkelijk dat de toon van de kerken-
raadsverslagen betrekkelijk neutraal is. Behalve de kwestie over de politieke 
spreekbeurt lijken de interne verhoudingen goed te zijn geweest. Blijkbaar heeft 
het gewone predikantswerk Aalders veel spanningen opgeleverd. Deze liepen zo 
hoog op, dat hij 1 april 1931 de kerkenraad schriftelijk meedeelde dat hij op 
doktersadvies voorlopig zes weken rust moest houden.25 Hij was toen al enkele 
weken uitgeschakeld en de kerkenraad had zich reeds bezonnen op noodmaatre-
gelen.26 
 Tijdens deze periode van afwezigheid meldde de Commissie van Beheer dat 
de financiële problemen van de kerk zo groot waren geworden dat er bezuinigd 
moest worden. Dat kon alleen op het traktement van de predikant. De kerken-
raad ging akkoord en besloot, zonder dat er overleg met Aalders was geweest, 
per 1 oktober 1931 zijn traktement te verlagen van 6.750 naar 6.000. Een 
tweede verlaging zou per 1 januari volgen.27 Daarvan werd Aalders door een 
deputatie van de kerkenraad in kennis gesteld. Dit gesprek is niet goed verlopen. 
Dat blijkt althans uit de brief die zijn zoon C. Aalders op 20 juni 1931 aan de 
kerkenraad zond.28 Aalders had, aldus zijn zoon, tijdens dat gesprek een moge-
lijk beroep naar Enschede aan de orde gesteld, maar tot zijn teleurstelling was 
daarop ontstemd gereageerd. Er was geen enkel begrip voor zijn behoefte aan 
een stillere werkkring. Over de financiën had zijn vader gezwegen, maar de zoon 
maakte van zijn hart geen moordkuil en sprak over een onchristelijke handel-
wijze. 
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 Op de kerkenraadsvergadering van 24 juni kwam dit alles aan de orde. Die 
avond lag ook een brief van een kerkenraadslid op tafel die zich opwierp als be-
middelaar. Hij meende dat de predikant niet achter de brief van zijn zoon stond 
en achtte de brief van de zoon meer een zaak voor een psychiater dan voor de 
kerkenraad. De kerkenraad vroeg schriftelijk aan Aalders of hij inderdaad niet 
achter de brief van zijn zoon stond. Tevens vroeg men uitstel van zijn keuze voor 
Enschede en vroeg men om een gesprek.29 Aalders repliceerde op 27 juni. Hij 
wilde geen conflict met zijn kerkenraad, maar hij voelde zich in een lastig parket 
gebracht. Hij moest of zijn zoon afvallen, of hij zou het conflict verscherpen. Aan 
dit dilemma trachtte hij te ontkomen door de gestelde vragen te beantwoorden 
met twee tegenvragen. Was de kerkenraad bereid te wachten op zijn volledig 
herstel  En was de kerkenraad bereid maatregelen te nemen die herhaling zou-
den kunnen voorkomen  Op 1 juli volgde weer overleg, maar dat leverde geen 
nieuwe gezichtspunten op. Op 2 juli 1931 schreef Aalders de kerkenraad dat hij 
het beroep naar Enschede had aangenomen.30

 Het is niet waarschijnlijk, zoals Langeveld suggereert, dat er een direct verband 
bestaat tussen de kwestie van de spreekbeurt voor de cdu en zijn vertrek naar 
Enschede.31 De interne verhoudingen waren tot aan zijn ziekte redelijk goed 
geweest. Wellicht dat het Amsterdamse klimaat in het algemeen voor Aalders 
teveel spanning opriep. Het is bijvoorbeeld bekend dat de verhoudingen in Am-
sterdam ook in het persoonlijke niet altijd even goed waren. Buskes bijvoorbeeld 
kon slecht met Geelkerken overweg.32 Hier zal nader onderzoek het beeld kun-
nen verscherpen. In ieder geval: Aalders had behoefte aan een rustiger werkkring 
en vertrok naar Enschede. Helaas is het archief van deze gemeente tot nog toe 
onvindbaar.33 We weten dus betrekkelijk weinig over deze periode. Dat klemt 
des te meer omdat Aalders ook daar niet zonder conflict is weggegaan. De offi-
ciële mededelingen hierover melden dat hij ‘om persoonlijke’ redenen overstapte 
naar de hervormde kerk. Ik kom hierop terug. 

Met dat de vervreemding tussen Aalders en het hv toe begon te nemen, zien we 
hoe hij buiten de kerk op zoek ging naar een verdieping van het geestelijk leven. 
Zo had hij contact met de De Nederlandsche Christen Gemeenschapsbond, met 
de Oxford Groep (Frank Buchman) en met de Orde van de getrouwe getuigen 
van de komende Christus.

De Nederlandsche Christen Gemeenschapsbond
In 1929 kwam Aalders in aanraking met de ncgb, waarvoor hij in Woord en 
Geest aandacht vroeg.34 In 1933 was hij ondervoorzitter van deze bond.35 In dat 
jaar verscheen een bundel waarin velen van hun sympathie voor de Bond getuig-
den. Ook Aalders schreef een bijdrage. Wat was dit voor bond
 Nadat er in de eerste decennia van de twintigste eeuw herhaaldelijk opwek-
kingsachtige bewegingen waren geweest (Tentzending e.d.), ontstond bij som-
migen de behoefte aan een organisatie die de aangeraakte gelovigen geestelijk 
onderdak zou bieden.36 Vooral in de grotere kerken deed die behoefte zich voelen. 
Drijvende kracht achter deze beweging was de hervormde predikant H.J. Couvée. 
‘Onze bedoeling is die kinderen Gods in Christelijke gemeenschappen samen te 
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brengen, te trachten in hun geestelijke verzorging te voorzien, en ze te bewaren 
voor de kerken waartoe ze behooren.’37 Kortom, het is een gezelschap van mensen 
zich aangesproken wisten door de opwekkingsbeweging, maar daarmee in hun 
eigen kerk niet goed uit de voeten konden. Het was een Evangelisch Werkverband 
avant la lettre, zo is mijn indruk. Ook Aalders heeft zich dus door deze beweging 
aangesproken gevoeld. Hij waardeerde in de eerste plaats de wijze waarop deze 
Bond het evangelisatie-werk ter hand had genomen Daarbij zette de Bond zich 
niet tegen de kerken af, maar wilde hij werken tot verlevendiging van de kerk. 
Een tweede punt dat hem raakte, was het oecumenisch karakter van de Bond. De 
Bond wilde een ‘band vormen, afgescheiden van de vraag naar kerkelijke verschil-
len in belijdenis en organisatie, tusschen de kinderen Gods.’38 Hij hoopte dat de 
Bond een ‘Koninkrijk Gods beweging’ zou worden. ‘Hoe gaarne zou ik daaraan 
met mijn bescheiden gaven en krachten willen meewerken.’ Hoe lang Aalders zich 
in deze kring bewogen heeft is niet duidelijk. Rond 1936 kende de Bond een moei-
lijke fase, toen Couvée en anderen afhaakten omdat de Bond steeds verder van de 
kerken af kwam te staan. Waarschijnlijk haakte ook Aalders af in die tijd.

De xford Groep
Rond 1932 verkeerde Aalders in de kringen van de Oxford Groep.39 Het is 
onbekend langs welke weg hij daarmee in aanraking was gekomen.40 De grote 
verspreiding van deze beweging in Nederland moest in feite nog op gang ko-
men, maar reeds in 1932 verzorgde Aalders de vertaling van Geoffrey Allen, He 
that cometh.41 Hij was er dus betrekkelijk vroeg bij. Ook had hij enkele malen 
samenkomsten van de Oxford Groep bijgewoond.42 Uit het Woord vooraf bij 
de vertaling blijkt dat Allen voorheen een aanhanger van de theologie van K. 
Barth was geweest, maar onder invloed van de Oxford Groep tot een persoon-
lijker geloofsbeleving was gekomen.43 Dat sprak Aalders aan. Want nog in 1934 
meende hij dat het noodzakelijk en mogelijk was Barth en Buchman met elkaar 
te verzoenen.44 Zo groot achtte hij de verschillen tussen beiden niet, bovendien 
zouden beiden daar hun voordeel mee kunnen doen. Toch nam hij kort daarna 
openlijk afstand van de Oxford Groep vanwege het gebrek aan theologische 
diepte. Dankbaar constateerde hij dat God zijn oog voor dit gebrek van de Ox-
ford Groep had geopend door de dialectische theologie.45 Wel bleef Aalders de 
Oxford Groep met sympathie bejegenen in zijn boekbesprekingen voor Woord 
en Geest.46

 Met deze sympathie voor de Oxford Groep stond Aalders niet alleen. Vele 
predikanten in de hervormde kerk hebben grote waardering gehad voor deze 
beweging. Deze waardering nam pas af nadat de Groep vanaf 1937 een andere 
koers insloeg. Van toen af aan kwam de nadruk te liggen op massa-bijeenkom-
sten. Bovendien veranderde de inhoud van de boodschap: van een oproep tot 
bekering tot Christus naar een oproep tot morele herbewapening. In de kring 
van het hv leefde van meet af aan bezwaren tegen de Oxford Groep, vooral bij 
de aanhangers van K. Barth, zoals bijvoorbeeld Buskes.47 

De rde van getrouwe Getuigen
Van beide genoemde bewegingen, de Oxford Groep en de Gemeenschapsbond, 
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kan weinig kwaad worden gezegd. Aalders verkeerde in goed en gerespecteerd 
gezelschap. J.H. Gunning J.H.zn voelde zich met de Gemeenschapsbond ver-
want, de Utrechtse hoogleraar M. van Rhijn en zijn vrouw waren enthousiaste 
volgelingen van Frank Buchman. Anders lag dat met de volgende beweging 
waarmee hij zich heeft ingelaten. Want in 1934 komen we Aalders tegen als 
‘geestelijk leider’ van rde van getrouwe Getuigen van de komende Christus.48 
 Reeds v r de officiële oprichting van deze orde, in november 1934, had Aalders 
contacten met de leider, G.J.K. baron van Lynden van Horstwaerde.49 Dat blijkt uit 
zijn bijdrage in het blaadje Mededelingen uit de zomer van 1934.50 Het ligt voor 
de hand dat Aalders hem heeft leren kennen op een samenkomst van de Oxford 
Groep of via de Gemeenschapsbond. Ook de Bond had, net als de Oxford Groep, 
allerlei relaties met patricische en adellijke kringen. Aalders was op dat soort con-
tacten gesteld. Hoe dan ook, de opwekkingssfeer waarin zowel Van Lynden als 
Aalders leefden, heeft een belangrijk stempel gezet op de eerste publicaties van deze 
beweging. Ook de oecumenische tendenties die overal in de eerste publicaties van 
de Orde aanwijsbaar zijn, moeten Aalders hebben aangesproken. Precies dezelfde 
punten die hem ook in de Gemeenschapsbond hadden aangesproken. 
 De kleine kring aanhangers van de Orde begon met het verspreiden van een 
oproep om te komen tot een nieuwe Reveilbeweging, een interkerkelijke gebeds- 
en geloofsgemeenschap. Daarbij werd een ontkoppeling van kerk en (christelijke) 
politiek beoogd, en ook dat zal Aalders zeker aangesproken hebben. Of hij zich 
gerealiseerd heeft waar hij instapte  Zijn achtergebleven broeders in de gkn in 
ieder geval wel, van meet af aan was deze beweging voor de gkn niet aanvaard-
baar. Want onder deze dunne sluier van een als a-politiek aangediend praktisch 
christendom, verborg zich een politieke zaak. Er werd positie gekozen voor de 
nsb, die ‘volkomen Gods opperleiding erkent en daarnaar zal handelen.’51 An-
derzijds was de binding aan de nsb in dit gezelschap voortdurend onderwerp van 
discussie, en Van Roon merkt op dat er juist in de beginjaren een groot verloop 
van functionarissen was, omdat de politieke doelstelling niet helder was. Men 
kwam daar pas langzamerhand achter.52 Het is daarom onjuist te stellen dat Aal-
ders na zijn Oxford-periode in nsb-richting afboog, zoals De Loor beweert, of 
hem te typeren als een nsb-predikant, zoals H. Dam doet.53 Het is integendeel zo 
dat Aalders de Orde volgens een officiële rondzendbrief verlaten heeft vanwege 
de strakke binding aan de nsb. Dam noemt het jaar 1936 als jaar van de breuk.54 
Een breekpunt zou wel eens gevonden kunnen worden in een brief van 21 maart 
1936 aan G.A. Wumkes, die wel wat voor de Orde voelde. Aalders was op dat 
moment nog lid van de orde.55 Hij schreef aan Wumkes: 

Maar dat uit ons geloof licht voor de orde en de gang van het natuurlijk leven 
voortvloeit, beaam ik met u. Scheppingsorde ziet een christen echter steeds in 
geloofslicht. Schepping kent hij door den Schepper, die zich ons openbaart in 
Chr. J., Zijn zoon. Natuurlijke kennis ken en erken ik niet. Kent u Theolo-
gische Existenz n 6 van Ernst Wolf  Martin Luther, das Evangelium und die 
Religion  Kan ik zeer aanbevelen.

Het klinkt allemaal nogal barthiaans. Lag hier uiteindelijk een breekpunt met de 



hoofdstuk 9146 ds j.c. aalders als predikant van de gereformeerde kerken in hv 147

Orde  Heeft Barth hem de ogen geopend, zoals deze hem eerder de ogen opende 
voor de zwakke kanten van de Oxford Groep  Het lijkt er wel op. In een latere 
publicatie van de Orde wordt een dringende oproep gedaan Gods openbaring in 
de geschiedenis te erkennen.56 De vrome Orde ging Aalders daarmee een evange-
lische stap te ver. Zijn verblijf in deze kring moet dan ook geïnterpreteerd worden 
binnen het kader van zijn zoektocht naar een intensieve vorm van spiritualiteit, 
die hij binnen het hv niet kon vinden. Wellicht kan daarnaast gewezen worden 
op een weerstand tegen de vermenging van kerk en politiek, een weerstand die 
reeds in zijn gereformeerde jaren aanwezig was. Zijn kritiek op de kuyperiaanse 
identificatie van geloof en een bepaalde politieke richting speelde ook een rol in 
zijn Amsterdamse hv jaren. Dat wil niet zeggen dat hij politiek ‘nergens’ stond. 
Als deputaat was Aalders nauw betrokken bij de opstelling van een steunbe-
tuiging aan Barth en de zijnen in hun strijd tegen de Duitse overheid.57 Naar 
aanleiding van zijn activiteiten op dit front publiceerde hij op 7 februari 1934 
een artikel over de Duitse kerkstrijd, die hij ‘indrukwekkend’ noemde. Kern van 
de zaak was de vrijheid van het evangelie, die hij stelde boven de gehoorzaam-
heid aan de wet. Hij stemde in met Karl Barth die gesteld had dat waar men zich 
hier liet verleiden tot een compromis, alles verloren was. En in maart 1936  hij 
was nog lid van de Orde  trad hij op voor de Gereformeerde Vereeniging voor 
Daadwerkelijke Vredesactie, een beweging die bepaald anders gekleurd was dan 
de rde.58 Aan een identificatie van politiek en kerk had hij een grote hekel. 
Toen deze identificatie ook binnen de Orde steeds duidelijker werd, haakte Aal-
ders af, daarbij gesteund door barthiaanse theologische inzichten. 

Afscheid van Hersteld Verband
In 1936 stapte Aalders over naar de Nederlandse Hervormde Kerk. Het Jaar-
boek HV 1937 meldt onder Enschede dat met zijn vertrek een einde kwam aan 
een verdrietige periode. Voor nadere informatie zijn we aangewezen op het ar-
chief van de classis, zoals in het hv de landelijke vergaderingen van alle kerken 
werd genoemd, maar ook dat maakt ons niet veel wijzer.59 Vast staat slechts dat 
de verhoudingen te Enschede tussen predikant en kerkenraad niet goed waren en 
dat Aalders verklaard had niet langer predikant binnen het hv te kunnen blijven. 
Wel wenste hij de kerk van Enschede te blijven dienen totdat hij een beroep van 
een hervormde gemeente had ontvangen. Kerkvisitatoren echter adviseerden tot 
losmaking. Tijdens de behandeling ervan op de classisvergadering spitste de zaak 
zich toe op het ‘reformatiebeginsel.’ Aalders was dat als zondig gaan beschou-
wen, en daarvan had hij in een preek bij de herdenking van de Afscheiding ge-
tuigenis gegeven. Geelkerken merkte op dat als Aalders werkelijk Afscheiding en 
Doleantie zonde achtte, hij niet om praktische redenen predikant binnen het hv 
kon blijven. Maar hij bespeurde hierover toch aarzeling bij ds Aalders. Was deze 
zo zeker van zijn zaak  Dat was hij inderdaad niet. Geelkerken, gesteund door 
Buskes, wenste klaarheid.60 Zo onder druk gezet, stelde Aalders dat zijn voor-
keur dan lag bij de hervormde kerk. Een poging om de beslissing uit te stellen en 
later nader met elkaar te spreken lukte niet. Enschede zat zonder predikant. Voor 
de betrokkenen bleef er een waas van geheimzinnigheid hangen over Aalders’ 
vertrek naar de Nederlandsche Hervormde Kerk.61 
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Nadat Aalders colloquium doctum had gedaan voor het Provinciaal Kerkbestuur 
van Noord Brabant en Limburg werd hij in 1937 hulpprediker te Haarlem. Hij 
verving daar K.H. Miskotte, die voor een half jaar naar Nederlands-Indië was 
vertrokken. Na terugkeer van Miskotte werd Aalders hulpprediker in Amster-
dam. Het waren goede jaren, waarin hij in alle rust en met vrucht zijn werk als 
predikant deed. Hij trad niet meer naar buiten. Na de oorlog was hij nog een jaar 
ziekenhuis predikant te Den Haag. Nadien openbaarde zich een zware depressie. 
Aan theologie waagde hij zich niet meer. Hij las stichtelijke lectuur en schreef 
gedichten. Op 12 februari 1966 overleed hij te ’s Gravenhage. Aan een heftig 
beleefd bestaan was een einde gekomen. 

Conclusie
Harmjan Dam typeert Aalders als zwervend. Dat oordeel is eveneens door Ve-
nemans op Aalders toegepast.62 Ik zou eerder willen stellen dat er een continue 
lijn door het theologisch en christelijk leven van Aalders loopt. Aalders zocht een 
andere, bevindelijker sfeer dan hij in de gkn en in het hv vond. In het zoeken 
naar zo’n levenskring zit het zwervende. Want dit aspect van zijn vroomheid, 
de bevindelijke inslag, deed hem zich ongelukkig voelen in de gkn. En het was 
dat aspect van zijn vroomheid, dat hem aantrok in de Gemeenschapsbond; dat 
aspect van zijn vroomheid bracht hem tot een ontmoeting met de Oxford Groep, 
dat aspect van zijn vroomheid leidde tot zijn betrokkenheid bij de Orde. Het ging 
Aalders om de levende realiteit Gods die alle systemen en kerken relativeerde, om 
een ‘beleefd’ geloof. 

In mijn studie over de Faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit heb 
ik erop gewezen dat de crisis der cultuur velen deed zoeken naar een nieuw hou-
vast.63 Voor sommigen werd de innerlijke ervaring het kompas. Buiten de kerk 
kan gewezen worden op de groeiende invloed van Krishnamurti, binnen de kerk 
speelde deze behoefte een grote rol bij in de zogenaamde beweging der jongeren, 
waartoe ook Aalders wordt gerekend.64 In dit kader is het opmerkelijk dat voor 
een aantal van hen die later net als Aalders bij het ‘Hersteld Verband’ terecht 
kwamen, de beleving van het geloof buitengewoon belangrijk was. Ik denk hier 
aan C. Vermaat,65 die zich verwant voelde met de opwekkingsbeweging in Bad 
Boll, aan W.E. van Duin,66 aan J.G. Ubbink die in 1916 reeds een heftige theo-
logische discussie had met S. Greijdanus over objectiviteit en subjectiviteit,67 aan 
J.G. Geelkerken, die in de jaren dertig regelmatig ‘bijtankte’ op de opwekkings-
bijeenkomsten die door ds P. Stegenga Azn te Hattem werden georganiseerd. 
Het is deze behoefte aan geloofsverdieping die ook duidelijk valt af te lezen uit 
Woord en Geest. Het was, bij alle aandacht voor de Duitse kerkstrijd, een vroom 
blad, en ik kan me dan ook niet aan de indruk onttrekken dat het latere beeld 
van het hv te sterk bepaald wordt door de oecumenische gerichtheid en de po-
litieke betrokkenheid van dit kerkverband, thema’s die, anders dan dat van de 
spiritualiteit, de Tweede Wereldoorlog hebben overleefd. Dit beeld van het hv 
mag wel iets genuanceerd worden. Aalders was bepaald niet de enige die zocht 
naar verdieping, in hem sprak de behoefte van een hele generatie, de generatie die 
geschokt was door de crisis van de cultuur. 
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ijlage  De beginselverklaring van de Kerkelijke Conferentie van 11-1  oktober 
19 6

De Kerkelijke Conferentie, bijeen te Amsterdam van 11-13 October, acht het 
wenschelijk zich te verklaren omtrent haar verhouding tot de Gereformeerde 
Kerken in Nederland.
 Zij spreekt uit, van harte te begeeren, dat de tengevolge der besluiten van de 
Buitengewone Generale Synode van Assen 1926 verbroken eenheid van kerkelijk 
samenleven tusschen de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Kerken van 
het herstelde Kerkverband wederom worde hersteld. 
 Zij acht dit echter alleen mogelijk, indien de Gereformeerde Kerken in Neder-
land onvoorwaardelijk buigen voor het volstrekte gezag van Gods Woord en 
dus terugkeeren tot ongerepte trouw aan de Drie Formulieren van Eenigheid en 
onverzwakte handhaving der geldende Kerkenordening.
 Voorts is de conferentie er zich van bewust, dat de groep van Gereformeerde 
belijders, welke zij weet te vertegenwoordigen, van heeler harte wenscht te leven 
uit het waarachtige, Gereformeerde levensbeginsel, dat, gedragen door de Hei-
lige Schrift en onder de voortgaande leiding en loutering van den Heiligen Geest, 
de eeuwen door de kracht is geweest van het Gereformeerde volksdeel hier te 
lande.
 De conferentie gevoelt zich daarom één met allen, die uit dit zelfde beginsel 
begeeren te leven, ofschoon, niet het minst tengevolge van allerleimisleidende 
voorlichting, deze eenheid door velen, met wie zij niettemin wezenlijk bestaat, 
ontkend wordt. 
 De conferentie is van oordeel, dat met name in de laatste jaren een bedenke-
lijke achteruitgang en veruitwendiging van het geestelijk leven in den kring der 
Gereformeerde Kerken viel te constateren, waaraan wij allen voor God schuld 
dragen. Mede daardoor zijn velen vervreemd van een kerkgemeenschap, die 
voeding en leiding had behooren te geven aan hun geloofsleven. Zeer velen ook 
vonden binnen haar met name geen bevrediging voor de rechtmatige behoefte 
van hun hart aan persoonlijke toepassing der Goddelijke waarheid. 
 De conferentie is eveneens overtuigd, dat anderen, die meer in het bijzonder 
vroegen naar bezinning omtrent de beteekenis van het Gereformeerde beginsel en 
naar de toepassing daarvan in het leven van den tegenwoordigen tijdop onder-
scheiden gebied, in den eigen kring hunner kerken niet het vertrouwen en begrij-
pen ontmoetten, dat hun toch naar den eisch eener Chrstelijke gemeenschap had 
behooren geschonken te worden.
 Onder deze omstandigheden zijn de kerken en haar leden geroepen tot een 
groote en alzijdige taak, die in het geloof behoort te worden aangevat en wier 
vervulling met ’s Heeren hulp in voorzichtige beslistheid moet worden nage-
streefd. 
 Dienaangaande spreekt de conferentie tenslotte uit, dat moet worden afgewe-
zen enerzijds elk pogen om wat in den grond der zaak wereldsgezindheid is te 
vereenzelvigen met wezenlijke arbeid voor Gods Koninkrijk, anderzijds iedere 
neiging om een ernstig zich wijden aan bovenbedoelde taak verdacht te maken 
als een verslapping in trouw aan het beginsel.
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Maria Anna Elisabeth Aalders (gewoonlijk ‘juffrouw’ Aalders genoemd) was 
de dochter van ds. G.J.D Aalders en de zuster van prof. G.Ch. Aalders. Ze 
werd geboren in Amsterdam, op 14 januari 1889. Later woonde en werkte 
ze in Hilversum, waar ze in 1945 overleed. Tijdens de oorlogsjaren verborg 
ze enkele onderduikers. Een van hen vertelt over deze periode. De navol-
gende tekst is de weergave van een gedeelte van een interview dat door de eo 
gehouden werd met Nathan Dasberg (geb. 1907), zoon van rabbijn Samuel 
Dasberg in Dordrecht. Het dateert waarschijnlijk uit 1986. 

Nathan Dasberg vertelt
Door Gods bestiering is ons aangeboden om onder te duiken in Hilversum. En 
wij woonden intussen op de Couperuslaan, en op de Mauritslaan, die daar vlak 
bij was, en daar woonden twee dames, de ene een zuster van professor Aalders, 
en de andere een zuster van ds. Kruyswijk, en dat deze namen nog eens genoemd 
worden, dat is de laatste eer die wij hen nooit hebben kunnen bewijzen, want ze 
zijn gestorven voor de bevrijding van Nederland. 

Niet u, maar ij. 
Zij. Dat is heel opmerkelijk. En dat waren vrouwen, alle twee ongetrouwd, alle 
twee ziek geworden, maar toen wij kwamen waren ze gezond. Althans, dat dach-
ten zij en wij, dat ze gezond waren, en wij hebben daar twee jaar, hoe gek het 
ook klinkt, rustig geleefd. 

Hoe was de ontmoeting met de twee gereformeerde dames  
Hoe kwamen we daaraan  Die kwamen bij ons. Ons aanbieden. Er was een 
Joods meisje, van Duitse ouders, die woonden in Amsterdam, en zij kwamen mij 
raad vragen, want zij wilden dat meisje redden. Want er was een familielid die 
geen Jood was, en die had ze willen helpen. Of ik daar iets aan kon doen. Kort 
gezegd, ik heb daar iets aan kunnen doen. En toen kwamen ze een paar weken 
later vertellen: ‘het kind is veilig, maar hoe staat het nu met u, zeiden ze ’. Een 
van die dames, met een andere. Ik zei: ‘hoe staat het nu met u ’. Ik probeer wel 
eens. Mensen komen naar me toe op straat, en zeiden, rabbi, rabbi, wat is het 
toch erg. Ja, en ik zei: kun je me helpen  Heb je niet een woning waar ik kan 
onderduiken  Eh, nee, veel te gevaarlijk. Mijn vrouw en ik hebben eigenlijk een 
soort, laten we nu maar zeggen, een soort mening gevormd, dat vijf procent van 
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de Nederlanders was zo, sterk en hulpvaardig, dat heeft alles gedaan. En vijf pro-
cent waren de uislingen. De nsb’ers en hun aanhangers. De negentig procent 
die daar tussen lag deed geen goed en geen kwaad. Die zeiden: ach wat jammer. 
Die zeiden, ach het gaat goed, en het zal wel beter worden, enne .. maar wat ons 
betreft zijn wij gered door die vijf procent. Maar die konden ook niet alles red-
den. Er waren officieel geregistreerd 140.000 joden in Nederland. Dat is voor een 
bevolking van toen acht miljoen heel weinig eigenlijk. En van die 140.000 gere-
gistreerden, die niet allemaal bij ons bekend waren, woonden er in Amsterdam 
70.000, en dat was heel veel voor alle Europese steden. En daar zijn ongeveer van 
gered, dat weet niemand, want wie ondergedoken was, was nog niet gered, want 
er zijn ook nog gepakt, daar waren ongeveer, laten we zeggen 15.000 van gered, 
5000 zijn teruggekomen. Op het ogenblik zijn er in Nederland misschien 25000 
joden, zeker niet meer, waarschijnlijk minder. 

Er wordt wel eens ge egd dat vanuit de Nederlandse kerken weinig gedaan is om 
Joden te redden. 
Dat is niet waar. In zoverre niet waar, persoonlijk hebben de leden van de Gere-
formeerde Kerk in Hilversum veel gedaan. Daar waren er een heleboel. Juffrouw 
Aalders kwam op een dag thuis en had een preek gehoord van ds. Meynen, en die 
preek ging over Rachab, Rachab in de stad Jericho. En hij vertelde het verhaal 
dat er twee verspieders van het joodse, Israëlische leger, over de Jordaan waren 
gezwommen en in Jericho gingen rondkijken, en onderdak vonden bij Rachab, 
die een bepaald vak had, kunt u in de bijbel nalezen. 

Van lichte eden. 
En toen ze daar kwamen, kwamen de soldaten van de koning van Jericho, die 
zeiden: er zitten hier twee Israëlische mensen, waar zijn ze  Ze had ze verborgen 
op het dak, onder vlasstengels. Die stonken zo, liggen te drogen. Ze zijn niet ont-
dekt. Ze zei, nee, die zijn niet bij mij, die zijn allang weer weg naar de richting 
van de Jordaan, als je hard loopt, kun je ze nog vinden. Ik vertel het nou maar 
gewoon. Nu, het was heel duidelijk hè, ondergedoken op het dak in oktober 
1944 in een kerk die stampvol was, en waarbij de dominee zei: dus Rachab heeft 
gelogen. Ze zei: ze zijn hier niet. En nu is mijn vraag: mag men liegen  En de 
dominee zei ja, er zijn gevallen waar men liegen mag, en hij bracht ook in de bij-
bel zijn nog wel een paar voorbeelden te vinden. Ja, het is net alsof ik een preek 
hou, maar het is niet mijn preek hoor. Hoewel ik hem hier vaak verteld heb, op 
cursussen en zo. 

Toen kwam juffrouw Aalders naar huis, en dat was een dochter van een dominee, 
en de zuster van een professor, en die wist meer dan menige dominee, en die zei: 
de dominee zei: ‘je mag wel liegen in zo’n geval, maar daar ben ik het niet mee 
eens’. Nou was er met ons een vriend. Heel merkwaardig. Die jongen is intussen 
gestorven, die jongen, eh hoe die daar nou kwam is een apart verhaal, maar die 
was helemaal niet orthodox, heel erg vrijdenkend, en die zei: juffrouw Aalders, 
wat gaat u dan doen, als nou eens de moffen binnen komen, toen zei ze: dan zal 
God wel wijsheid geven. Toen zei hij: daar vertrouw ik niet op. Toen zei ik, ga 



hoofdstuk 10152 maria anna elisabeth aalders 153

je dan je koffers pakken en in het Amstelhotel logeren  We hebben daar met zijn 
drieën over zitten praten, maar later heb ik gehoord dat in de gereformeerde ge-
meente van Hilversum daar de hele winter over gepraat is in huisbijeenkomsten. 
Mag men liegen, of mag men niet liegen  En op een dag komt er een mof, die 
kwam eigenlijk kijken of er mensen waren die in de arbeidsdienst konden. Juf-
frouw Aalders was een hele ouderwetse juffrouw, en die had een hele ouderwetse 
meubeltjes, nog van haar ouders, die hing haar gabardine, haar regenjas aan een 
spijker aan de kast, zo was het als je de kamer binnen kwam, en die mof komt 
binnen en zegt: ‘Wo ist der mann ’ En zij schaapachtig: ‘ik heb geen man, ik ben 
niet getrouwd’. Waarop die wegging, nog een beetje bromde, maar wegging, en 
wij vijf minuten later uit de kast, en zei zegt, juffrouw Aalders zegt tegen mij, 
‘Meneer de Jong’  want dat was onze schuilnaam  ‘meneer de Jong, u ziet, ik 
heb niet gelogen’. Ik zei: ‘niet alleen hebt u niet gelogen, u hebt ons weer eens 
een keer het leven gered’. Enz, maar goed, ik heb niet gelogen zei ze. En dat heeft 
haar geloof en het mijne misschien ook wel, heel erg gesterkt. Dat is in het kort 
de geschiedenis uit de onderduik. Waarbij wij soms de idee hadden, wij worden 
aan de hand geleid door God. Maar dat mag ik niet vertellen, want wat is er met 
de zes miljoen gebeurd, zijn die ook geleid, naar de andere kant
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henr  william aalders (1886-1945) 155

11 henr  william aalders
 (1886-1945)

 M.J. Aalders

Henry William Aalders was de derde zoon van het echtpaar Aalders-Davis. 
Anders dan zijn beide broers wilde hij geen theologie studeren. Zijn voorkeur 
ging uit naar een studie rechten. Maar omdat daarvoor het geld ontbrak en een 
financier niet te vinden was, werd hij onderwijzer. 
 Waar hij zijn opleiding volgde, heb ik nog niet kunnen achterhalen. Wel blijkt 
uit de bewaard gebleven documenten dat hij de akte voor hoofdonderwijzer 
haalde, en de aktes lager onderwijs Frans, Duits en Engels. Hij was verbonden 
aan het lager onderwijs te Zwartebroek, Rotterdam (Keucheniusschool) en 
’s-Gravenhage. Daar was hij hoofd van de Louise de Coligny-school.
 Behalve op zijn schoolwerk richtte Aalders zich op het schrijven van jongens-
boeken, gedichten en romans. Ook schreef hij een filmscript t.b.v. een film voor 
de Nederlandsche Bond van Christelijke Fabrieks- en transportarbeiders. Of de 
film ooit is gemaakt, is me niet bekend. Aan talloze bladen werkte hij mee, zoals 
aan Timotheus, Stemmen des Tijds, Vrij en lij, Gereformeerd Knapenblad, de 
Rotterdammer, Friesch Dagblad, n e School,  de Christelijke nderwij er 
etc. Ook was hij de dichter van enkele bekende liederen uit het gereformeerde 
jeugdwerk, zoals de bondsliederen voor de meisjes- en de knapenvereniging. Zijn 
literaire werk heeft nooit die erkenning gekregen waarop hij had gehoopt.
 Meer dan eens was Aalders langere tijd ziek. Zo verbleef hij enkele maan-
den in het sanatorium Zonnestraal in verband met tuberculose. Hij overleed te 
’s-Gravenhage in februari 1945 aan een hersentumor.

Geschreven

Drie Steendammer jongens (Arnhem 1924)
Leute (Zwolle, 1932)
Ritselingen (Zwolle z.j.)
De chauffeursjas (Den Haag, 1932)

npeilbare diepten (Hoorn z.j.)
woegers (Hoorn 1934)
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Antoine J. Aalders (1890-1955) was de zoon van W.A. Aalders (1863-1918) en 
diens vrouw Sophia Jeannette van Elden (1856-1918). Hij groeide op rond de 
zaak van de familie Aalders aan de Oudezijds Voorburgwal en was een oomzeg-
ger van de ‘bekeerde’ dominee, en dus volle neef van Gerhard Charles, Johannes 
Christiaan, Henry William en Maria Anna Elisabeth. 
 Hij was een verwoed amateur-weerkundige. Vanaf het dak van zijn huis be-
studeerde hij het onweer. Dit leidde tot publicaties in Hemel en Dampkring van 
1916 en 1917. Deze trokken indertijd zeer de aandacht, en later onderzoek heeft 
aangetoond dat Aalders met zijn waarnemingen en interpretaties in de juiste 
richting zocht. Hij had bovendien een bijzonder station voor het waarnemen 
van de trekrichting van de wolken. Na een ziekteperiode, die er toe leidde dat 
hij reeds op 35-jarige leeftijd werd afgekeurd, wees de meteoroloog prof. E. 
van Everdingen hem op de wolkenfotografie. Op dat terrein zou hij zich een 
internationale faam verwerven, die voortduurt tot op de dag van vandaag. De 
typering ‘amateur-weerkundige’, hoe juist op zichzelf ook, doet hem feitelijk 
geen recht. De meteoroloog E. Bleeker schrijft over hem: ‘Aalders was een 
meester. Hij paarde kunstzinnigheid aan een grondige kennis van het rijk der 
wolken en aan fotografisch vakmanschap.’ Zijn eerste foto’s kwamen reeds voor 
de Tweede Wereldoorlog terecht in boeken van befaamde meteorologen als E. 
van Everdingen en H.G. Cannegieter. Na de oorlog, toen hij zich toe legde op 
kleurenfotografie, groeide zijn faam. Op dit gebied heeft hij waarlijk pioniers-
werk verricht. Toen dan ook een internationale wolkenatlas werd samengesteld, 
bleek uiteindelijk eenderde van alle foto’s van de hand van Aalders. Voor zijn 
wolkenfoto’s maakte hij twee keer een reis met een weerschip, en talloze malen 
vertoefde hij met klm of de Marine Luchtvaart Dienst boven de wolken. Men 
schat dat hij meer dan tienduizend zwart-wit foto’s en kleurenopnamen heeft 
gemaakt. Opmerkelijk is dat ook anderen zijn talent waardeerden. Zeven van 
zijn  mooiste kleurenfoto’s (dia’s) zijn namelijk gebruikt door de firma mevec nv 
te Den Haag om het antidepressivum coffad n te promoten. Alle (huis)artsen 
kregen indertijd (ergens in de jaren zestig) een setje van deze fraaie wolkenfoto’s 
in kleur.
 Voor zijn verdiensten op dit gebied werd Aalders in 1945 onderscheiden met 
de dr. J. van der Bilt prijs. Deze prijs, ingesteld als huldeblijk van de Nederlandse 
vereniging voor weer- en sterrenkunde aan haar oud-voorzitter, was bedoeld als 

12 antoine johannes aalders 

 M.J. Aalders
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een eerbewijs aan amateurs, die door eigen werkzaamheid resultaten van weten-
schappelijke waarde verkregen. U, Aalders’, zo sprak de voorzitter, ‘beschou-
wen we als de meest verdienstelijke weeramateur’.

Zie ‘De dr J. Van der Bilt-prijs 1945 toegekend aan A.J. Aalders en A.van Slui-
ters’, Hemel en Dampkring april 1945. In mijn bezit bevindt zich ook nog W. 
Bleeker, ‘In memoriam A.J. Aalders 1890-1955’, zonder vermelding van het tijd-
schrift waarin dit werd gepubliceerd. Wellicht hetzelfde Hemel en Dampkring.
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Pas in 1986 heb ik hem leren kennen. Hij was toen zijn 81ste al voorbij. Gerhard 
Jean Daniël Aalders. Zo staan zijn voornamen op de rouwannonce die ik deze 
maand ontving. Onverwachts. Pas nog hadden wij met elkaar gebeld.
 Tot zijn pensioen was hij rector van het christelijk lyceum in Arnhem. ‘Een strikt 
en rechtvaardig mens’, noemde de dichter Willem Barnard (Guillaume van der 
Graft) hem eens, in ‘Hervormd Utrecht’ (29 maart 1985) bij het bespreking van 
een van Aalders’ publicaties, en hij citeert dan een scholier: ‘Er zijn rectoren die hun 
leerlingen in hun aktentas hebben zitten, er zijn er ook die ze in hun hart hebben.’
 Zo was deze gereformeerde classicus. Strikt en veeleisend voor de kwaliteit van 
zijn school. Maar hij kende alle leerlingen bij name.
 Op zijn begrafenis sprak ik even de jonge wijkverpleger die hem de laatste we-
ken bezocht had. Dat talent voor de onverwisselbaarheid van ieder had Aalders 
tot het eind toe bewaard, merkte ik aan de vriendschap waarmee de jongeman 
over hem sprak.
 Dat weet ik zelf ook van de paar keer per jaar dat ik hem en zijn vrouw be-
zocht. Met plezier denk ik terug aan de bescheidenheid waarmee hij je bezoek als 
belangrijk waardeerde. Tegelijk  en dat mocht hij door zijn leeftijd en tanende 
gezondheid  bepaalde hij zelf het einde. Gaf dan aan het afscheid toch zijn eigen 
trouwhartige, heldere warmte.
 Hij verstond de kunst van het kiezen: wist hoeveel tijd hij wilde besteden en 
aan wat. Maar daarin was hij niet kleintjes: bij zijn dood zat hij nog in acht be-
sturen, was bezig met zijn twintigste boek. En net deze maand kwam het bericht 
dat zijn negentiende gedrukt zou worden. ‘Over het gebed’, van Origenes, door 
hem vertaald en kort ingeleid.
 Mijn contact met hem ontstond ook via de vroeg-christelijke auteurs. In  
had ik in deze rubriek met bewondering over Origenes geschreven, in  over 
Chrysostomos. Het was de tijd waarin de vroeg-christelijke schrijvers in de pu-
bliciteit uitgeplozen werden op anti-joodse uitspraken, die buiten hun historische 
context in direct verband gebracht werden met de heidense holocaust van, Hit-
ler. ‘Een opzichtig christelijk schuldbesef, ...luidkeels geadverteerd, even kies ten 
aanzien van de joden als vroeger de poging om joden te bekeren’, zo beschrijft 
Barnard het in bovengenoemd artikel.

13 gerhard jean dani l aalders
 (1905-1991)*

 Guus van Hemert

 * Eerder verschenen in: Trouw 22 maart 1991. Overgenomen met toestemming van 
de auteur.
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 De nauwkeurige classicus Aalders had zich al eerder met die periode bezigge-
houden (o.a. door zijn boek ‘Van huisgemeente tot wereldkerk’) en leed onder de 
onhistorische en modieuze voorstelling van zaken. Als 80-jarige publiceerde hij 
toen zijn ‘Synagoge, kerk en staat in de eerste vijf eeuwen’. Stuurde dit ook aan 
mij. Ik besteedde er een ‘Ongelinieerd’ (4 oktober 1986) aan, maar het is beter 
nog eenmaal Barnard te citeren: ... ‘Uiterst nuttig. Het is ook uiterst bescheiden 
van toon. Het geeft vooral veel informatie. Alleen op de allerlaatste bladzijde laat 
de schrijver zich even gaan en krijgt zijn rustig docerende stem een trilling van 
emotie.’
 Die emotie is geen bezetenheid. Wel bevlogenheid. Zijn verdere publikaties 
gaan weer over andere dingen. Hij die enerzijds als ‘strikt en rechtvaardig’ 
gekenschetst werd, anderzijds als een ‘liberale geest’, werkte met warmte en 
nieuwsgierigheid verder. Centrum van zijn aandacht was zeker steeds Christus. 
Een boek over diens godheid speelde in zijn gedachten. Ondertussen vertaalde hij 
naar krachten. Het laatste dus ‘Over het gebed van Origenes’.
 Tot verdriet van zijn vrouw en vele anderen heeft hij niet alles mogen voltooi-
en. Het was prachtig weer op 14 maart toen hij begraven werd. De stoet in het 
bos kruiste het pad van drie kleurige, jonge hardlopers. Ze moesten stoppen en 
stonden te hijgen. Een levende illustratie van de zojuist in de liturgie voorgelezen 
tekst, door hemzelf nog uitgezocht: Jesaja 40 vers 25 tot 31: ‘Zelfs jongemannen 
worden moede en mat, maar wie de Heer verwachten, putten nieuwe kracht. Ja, 
varen op met vleugels als arenden.’
 Het geheim van de arbeidzaamheid van zijn oude dag verklapt hij in die tekst. 
En tegelijk, in één adem, zijn hoop op de Verrezene.
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Jan werd als tweede zoon van G.Ch. Aalders en J.M. Westerink geboren in een 
Friese pastorie. Van jongsaf aan heeft hij zich intensief met de gkn verbonden 
gevoeld, eerst in de pastorieën van Tzummarum en Ermelo, daarna in de ouder-
lijke woning te Hilversum nadat zijn vader hoogleraar Oude Testament aan de 
Vrije Universiteit was geworden. Na het gymnasium bezocht Jan de Theologi-
sche Faculteit van de Vrije Universiteit. Naast de voorgeschreven studie volgde 
hij ook colleges Elamietisch van de semiticus prof. C. van Gelderen. Dat kwam 
hem later goed van pas.
 Op 8 nov. 1933 volgde het huwelijk met Willemijntje Manten, een verbintenis 
die even lang als harmonieus heeft mogen duren. Uit dit huwelijk werden vier 
dochters en één zoon geboren. Het gezinsleven werd voor Jan een thuishaven 
waar hij de rust en de inspiratie vond voor het werk van alle dag. Voor hem 
bestonden geen woorden als ‘werkdruk’ en ‘tijdschrijven’. Jan was er voor de 
gemeente. Hij was er ook voor zijn collega’s die als vanzelfsprekend zijn vrienden 
werden. Bij hem konden ze altijd terecht.
 Het jaar van zijn huwelijk was eveneens het jaar van intrede in de eerste ge-
meente: het Zuid-Hollandse Leimuiden. De Duitse bezetting beleefde het gezin 
in de tweede gemeente: Katwijk aan de Rijn. Maar de volle ontplooiing werd 
zichtbaar in de derde gemeente: die van Leeuwarden en vanaf 1957 Leeuwarden-
West. Daar kwam de ene na de andere taak op zijn schouders rusten. Vooreerst 
was daar de forse stadswijk met een uitgebreid pastoraat. Daar waren de zon-
dagse erediensten, de uren catechese, de kerkelijke vergaderingen en de voorbe-
reiding op de prediking. Dat laatste was voor Jan geen sinecure, want hij was 
een rasechte exegeet die zich voor een zorgvuldige uitlegging verantwoordelijk 
voelde. Populisme was hem vreemd. Voor hem was de prediking tegelijk pasto-
raat.
 Ondertussen reserveerde hij tijd voor wetenschappelijk werk. Bij zijn vader 
promoveerde hij tot doctor in de theologie op het proefschrift ‘Gog en Magog in 
Ezechiël’. Toen hij hoorde dat Winston Churchill tijdens diens tweede premier-
schap in het Lagerhuis geaarzeld had over de precieze betekenis van deze sche-
merachtige namen, liet Jan een exemplaar van zijn studie bij 10 Downingstreet in 
Londen afleveren. De minister-president van het Verenigd koninkrijk zond hem 
een persoonlijke bedankbrief.

 * Eerder verschenen in: Historisch Tijdschrift GKN no , mei , - . Overge-
nomen met toestemming van de redactie.

14 jan gerrit aalders (tzummarum
 30 nov. 1909 – epe 9 april 2002)

 L.H. Kwast
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 Jan genoot in kerkelijk gereformeerd Friesland een onbetwist gezag. Regelma-
tig zat hij vergaderingen van classis en particuliere synode voor. Daar stond hij 
bekend voor twee bijzondere gaven: hij kon luisteren en daarnaast ingewikkelde 
zaken helder over het voetlicht brengen. Als hij op zijn bescheiden manier het 
woord vroeg, ging iedereen er echt voor zitten, want Jan Aalders had iets te zeg-
gen.
 Jarenlang gaf hij Hebreeuwse les aan het Gereformeerd Gymnasium te Leeu-
warden, was hij bestuurslid van de school voor gezinsverzorgsters in Friesland 
en ook nog eens bestuurslid en later voorzitter van ’s Heerenloo, de grote pro-
testants-christelijke instelling voor de verpleging van geestelijk gehandicapte 
kinderen en volwassenen in Ermelo. Vooral die laatste functie had zijn hart. In 
die hoedanigheid bezocht hij Israël en stond hij bij de klaagmuur in Jeruzalem.
 Driemaal was hij lid van de generale synode en hij diende de kerken als depu-
taat voor de oefening van het verband met de theologische faculteit van de vu. 
Aan dat laatste kwam in 1966 een einde toen hij aan de synode ontheffing uit 
deze functie vroeg. Het benoemingsbeleid aan de faculteit kon zijn instemming 
niet vinden. Jan was met hart en ziel verknocht aan de gereformeerde belijdenis 
en daardoor bijzonder gevoelig voor de ritseling van wat naar zijn gevoelen aan 
het gezag van de Bijbel afbreuk deed. Van polemiek was hij wars, maar voor 
zijn gezin en zijn vrienden was duidelijk dat Jan in toenemende mate leed aan 
de kerk. Hij zag de kerken waar hij zielsveel van hield, vervreemden van hun 
afkomst.
 Toen hij op de eerste zondag van het jaar 1974 in de Leeuwarder Pelikaankerk 
wegens toegekend eervol emeritaat afscheid nam, wachtte hem een bijzondere 
verrassing. Na de dienst nam de burgemeester het woord en deelde mee dat de 
Koningin hem had benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Jan was 
er confuus van en kwam een beetje moeilijk uit zijn woorden. Maar zijn vrouw, 
kinderen en kleinkinderen, de gemeente en de vrienden applaudisseerden lang-
durig, omdat zij hem zo van harte gunden wat hij door zijn toewijding, vriend-
schap, humor en wellevendheid dubbel en dwars had verdiend.

Na vele jaren rust in ‘t Harde en Epe kwam in 2002 het einde. God zegene zijn 
nagedachtenis.
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Mr. Gerhard Charles Aalders, . .N., geb. Ermelo 1 okt. 1912, studie rechten 
aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, advocaat-procureur te Dordrecht (1937-
1972), deken van de orde van advocaten te Dordrecht, lid tribunaal bijzondere 
rechtspleging, gemeenteraadslid (arp), voorzitter Expogé, hoofdbestuurslid 
Stichting 40-45, president curator Christelijk Lyceum Dordrecht, geref., diaken 
en voorzitter commissie van beheer, ontving posthuum het verzetskruis, ovl. Ze-
venaar 26 febr. 1972, tr. Hilversurn 24 aug. 1938 Elisabeth Sluis, geb. 14 april 
1913, geref., d.v. Jacob Sluis, dir. vogelvoederfabr., en Maria Pouwels. 

God’s gunstelingen sterven niet
Bij het onverwachts heengaan van Mr. G.Ch. Aalders wil ik, als voorzitter van 
de kerkenraad voor algemene zaken, uitdrukking geven aan enkele van de vele 
gedachten, die rond dit leven en rond deze dood zich nu zo dwingend aan ons 
voordoen.
 Wat allereerst dat leven betreft, ook d t leven, of beter geformuleerd: inz n-
derheid dat leven was tè complex, tè veelzijdig, dan dat men zelfs met vele woor-
den het voldoende recht zou kunnen laten wedervaren. Daarom moet ook ik mij 
hier beperken tot slechts een enkel aspekt uit dat veelkleurig bestaan. En dan wil 
ik hier inzonderheid verwijzen naar d t aspekt, dat ik zou kunnen omschrijven 
als: ’n heimwee naar de harmonie. Want ik ben van mening, dat het leven van 
Mr. Aalders gedragen en gestempeld werd onder andere door dat heimwee naar 
de harmonie.
 Vanuit dat heimwee immers heeft hij gestreefd naar en geijverd voor de ge-
rechtigheid; de gerechtigheid allereerst tussen de volkeren. D rom heeft hij 
gestreden tégen het onrecht van het Nationaal-socialisme, en v r het recht van 
Israël op een vrij en zelfstandig bestaan. Maar hij wilde die gerechtigheid ook 
realiseren in de intermenselijke verhoudingen. 

De leugen, zoals die zich zo breed kan maken in en buiten het huwelijk; de kren-
king, zoals mensen die elkaar kunnen aandoen in alle verbanden van kerk, staat 
en maatschappij, werden hem hoe langer hoe meer tot een doorn in het vlees, tot 
een al te zware hypotheek op zijn heimwee naar de harmonie.

 * Eerder verschenen in: Gereformeerd Kerkblad van Dordrecht, maart 1972. De au-
teur heb ik niet kunnen achterhalen MJA .

15 mr g.ch. aalders (1912-1972)
 m.g. ton
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 En ten laatste meen ik dat heimwee ook te moeten honoreren in zijn fideel 
maar kritisch meedoen met de kerk. Want juist ook wel ten aanzien van die kerk 
meen ik, dat zijn heimwee sterk gespannen stond naar een voorsmaak in die 
kerk van die toekomst, waarin op een vernieuwde aarde gerechtigheid voor altijd 
heersen zal.
 Dat heimwee heeft zich ook gemanifesteerd  of misschien zou ik in een meer 
aktieve vorm het beter z  kunnen formuleren: dat heimwee heeft hij ook ge-
openbaard in zijn manier van leven. Want die manier van leven was voor hem 
vertolking van zijn wezen; ook in dit opzicht waren vorm en inhoud voor hem 
een Aristotelische eenheid.
 Daarom ook leed hij onder de aantasting van de vorm; leed hij onder de schen-
ding van zijn lichaam; leed hij onder alles wat formeel of materieel zijn heimwee 
naar de harmonie stelde op de proef van zijn geloof, reduceerde tot het licht van 
een ster die men pas ziet wanneer het donker wordt. En misschien zou men daarom 
mogen zeggen, dat de boog van zijn heimwee naar de harmonie de spanning van de 
tegendelen tussen dat wat is en wezen moet, niet langer nog verdragen kon.
 Maar in ieder geval mag men zeggen, dat zijn heimwee nu vast diè vervulling 
heeft ontvangen, waarin hij schouwen mag hoe toch alles eenmaal uitkomt en 
terechtkomt in die toekomst waarin de harmonie van de hemel zich zal uitbrei-
den over mensen van vlees en bloed op een aarde van aarde, als daar in opperste 
harmonie tussen Schepper én schepsel en dus voor het schepsel God Zelf alles zal 
zijn en in allen.
 En wat daarom zijn dood betreft, ik meen, dat daarvan moet gezegd met de 
woorden van Willem de Mérode:

 God heeft u in Zijn licht geheven.
 Wij zien de hemel door een floers,
 En zijn op u en God jaloers,
 Want wij zijn zeer alleen gebleven.

 Hij heeft in dit verwilderd leven
 De vreugd als kruimelen getooid
 En ons gevangen en gekooid.
 U is de vrijheid weergegeven.

 Wij zagen uw verlicht ontzweven.
 En ons geloof kent geen verdriet:
 Gods gunstelingen sterven niet.
 Wij moeten nog een wijle leven
 Tot wij zo stil zijn en zo licht
 Als uw verheerlijkt aangezicht.

Ik wens zijn vrouw en kinderen, en allen die hem na stonden, diè troost toe en 
diè leiding van de Geest, waardoor zij toch, zij het dan ook: eenmaal met de 
dichter zullen kunnen zeggen: nee, ons geloof kent geen verdriet, immers: Gods 
gunstelingen sterven niet.
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* ‘s-Gravenmoer 14-01-1908,  Voorburg 30 juni 1999. Zoon van ds. J.C. Aal-
ders, predikant, en A. Ingwersen. Stud. theologie Utrecht 1933, drs theologie 
Utrecht 1967 (cum laude), dr h.c. Utrecht 1976, hulpprediker Wijk aan Zee en 
Duin 1936-1937, herv. predikant te Oudega (1937), Wommels (1941), Voor-
burg (1945) en ‘s Gravenhage (1948, predikant voor bijzonder kerkenwerk), 
1963 whm Utrecht (pastorale psychologie), emeritus 1974, ron. 

Nadat Aalders aanvankelijk medicijnen studeerde stapte hij over naar rechten, 
om pas daarna theologie te gaan studeren. Tijdens zijn studie heeft vooral Ber-
kelbach van den Sprenkel invloed op hem uitgeoefend. Deze zette hem ook aan 
tot het schrijven van zijn eerste boek, Lot en illusie (1939). Daarin komt Aalders 
tot een voor die tijd opvallende taxatie van geestelijke stromingen en sekten. 
Deze zijn voor hem uitingen van het menselijk streven het lot meester te worden. 
Zij spelen daarbij intuïtief in op wat bij mensen leeft, en krijgen hun kans wan-
neer de officiële godsdienst daarin faalt. Christelijke groepen ontstaan als reactie 
op kerk en kerkelijk leven. Daarmee worden deze groepen getypeerd als een 
legitieme uiting van geloof, hoop en liefde, zoals gewekt door de Heilige Geest. 
Dit boek is daarom opmerkelijk, omdat Aalders daarin aandacht vraagt voor de 
diepere achtergrond van het ontstaan van allerlei bewegingen. Zo krijgt hij zicht 
op het tekort van kerk en kerkelijk leven en op de bijdragen die allerlei bewegin-
gen kunnen leveren aan de kerk. In de tijd van verschijning was deze benadering 
uniek. Deze eersteling bevat allerlei thema’s die in het latere oeuvre van Aalders 
een belangrijke plaats zullen innemen. Het boek getuigt allereerst van zijn grote 
behoefte de mensen te verstaan, en niet zozeer hun ideeën te analyseren. Tevens 
blijkt, in samenhang daarmee, zijn kennis van de psychologie, onder meer die 
van Jung. Tenslotte vinden we hier allerlei blijken van zijn openheid voor de 
oosterse religies en voor de mystiek. Zelf was hij zeer onder de indruk van Krish-
namurti, die hij in die tijd enkele malen gehoord heeft. 
 In zijn boek Een tempel van den Geest (1940) gaat Aalders in op een door hem 
geconstateerde verheerlijking van de lichamelijkheid. Deze acht hij een reactie op 
het puriteinse karakter van onze cultuur, gevoed door de Romantiek. Maar ten 
diepste licht de oorzaak hiervan in de trichotomie van lichaam, ziel en geest zoals 

  Uit: iogra sch Lexion voor de Geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme, 
dl. vi. Overgenomen met toestemming van de uitgever.
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die door de kerk uit het Griekse denken is overgenomen. Tegenover dit Griekse 
denken stelt Aalders het bijbelse denken, dat van een verzelfstandiging van de 
ziel t.o.v. het lichaam niet wil weten. Ditzelfde geldt van de geest, die Aalders 
overigens als een religieuze, geen psychologische macht wil zien. Als gevolg van 
de zondeval echter richtte die geest zich uitsluitend op de zelfverwerkelijking van 
het individu, het werd een zelfstandige grootheid, los van zijn oorsprong. Daarin 
ligt de religieuze oorsprong van de verering der lichamelijkheid. Ter genezing 
wijst Aalders op de wedergeboorte, waardoor ons lichaam weer een tempel van 
Gods Geest wordt. 
 In 1941 nam Aalders een beroep aan naar Wommels. Zijn aandacht ging uit 
naar gemeenteopbouw en als voorzitter van de classis Franeker heeft hij daaraan 
een belangrijke bijdrage geleverd.
 In 1948 werkte hij mee aan Altijd ondag, een boek over de Heidelbergsche 
Catechismus. In datzelfde jaar werd hij benoemd als predikant voor bijzondere 
werkzaamheden te ’s Gravenhage. Deze taak werd door hem ingevuld als pas-
toraat aan intellectuelen die van de kerk vervreemd waren geraakt. Vanaf die 
tijd hebben zijn publicaties een pastoraal-psychologisch karakter. Veertien jaar 
(1949-1963) redigeerde hij het blad Disciplina. Maandschrift gewijd aan vragen 
van het persoonlijk geestelijk leven. Tweemaal werd een aantal artikelen daar-
uit gebundeld: edreiging van het menselijk geluk (1954) en Het n e Vader 
(1957). Voor velen werd Aalders de mystagoog die hen weer in contact bracht 
met God.
 In 1963 werd hij tot wetenschappelijk hoofdmedewerker benoemd aan de 
theologische faculteit te Utrecht met het oog op de pastorale vorming van pre-
dikanten (de zgn Pastoraal Psychogische Leergangen). Samen met H. Faber, W. 
Zijlstra en W. Berger stond hij aan het begin van de opbloei der praktische the-
ologie. Hij werd medeoprichter en medewerker van Tijdschrift voor pastorale 
theologie (1969-1973) en Praktische Theologie. Nederlands Tijdschrift voor 
Pastorale Wetenschappen (1974). Centraal in zijn oeuvre staat de vraag naar de 
mens in de moderne empirisch ingestelde technische cultuur. Hij meent dat deze 
context leidt tot een verenging van het menselijk bewustzijn en een verschraling 
van de intermenselijke contacten. Hij bepleit een ‘luisterend’ leven, een leven 
waarin de mens luisterend leert omgaan met zichzelf, met de ander, en met 
de ons omgevende werkelijkheid. Overigens is alle culturele zorg om de mens 
slechts een praeparatio evangelica. In Jezus Christus wordt het geheim van de 
mens geopenbaard. Daarbij speelt de kerk, vooral in de gestalte van de pastor, 
een bemiddelende rol. 
 De publicaties van Aalders bestaan overigens voor het grootste deel uit gele-
genheidsgeschriften, opkomend uit de (pastorale) praktijk, hij was bij uitstek 
een praktisch theoloog. In deze jaren wordt tevens zijn verbondenheid met de 
mystiek steeds duidelijker zichtbaar. Dit leidde tot de publicatie van zijn boek 
Spiritualiteit. Geestelijk leven vroeger en nu (Den Haag 1969). Deze betrokken-
heid op de individuele mens ging gepaard met een grote maatschappelijke be-
trokkenheid, die onder meer tot uitdrukking kwam in de talloze bestuursfuncties 
die Aalders in zijn leven heeft bekleed. 
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Publicaties: zie tot 1975 zie J.Visser, ‘Aalders: de pastoraal theoloog’, in: Prak-
tische theologie. Nederlands tijdschrift voor pastorale wetenschappen 2 (1975) 
306-322, aldaar 320-322.Lit. J.Visser, ‘Aalders: de pastoraal theoloog’, in: Prak-
tische theologie. Nederlands tijdschrift voor pastorale wetenschappen 2 (1975) 
306-322; G. Puchinger, ‘Gesprek met C. Aalders uit Utrecht’, Praktische theo-
logie. Nederlands Tijdschrift voor Pastorale Wetenschappen 2 (1975) 291-305; 
‘Ontmoetingen met ds. C. Aalders’, in: Praktische theologie. Nederlands tijd-
schrift voor Pastorale Wetenschappen 2 (1975) 339-344; J. van Belle, ‘Gesprek 
met dr C. Aalders’ (Hilversum 1976, ienswij e 18 april 1976).
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Cornelis Aalders werd op 14 januari 19 8 te ’s Gravenmoer geboren. Hij volgde 
het Stedelijk Gymnasium te Gouda en het Gereformeerd Gymnasium te Amster-
dam en studeerde daarna rechten aan de Universiteit van Amsterdam en theolo-
gie  aan de Utrechtse universiteit. In 19 6 werd dr. Aalders hulpprediker te Wijk 
aan ee en Duin. p 1 augustus 19 7 werd hij te udega in het ambt bevestigd. 
Daarna volgden de gemeenten Wommels (1941), Voorburg (1945) en ’s-Gra-
venhage (1948) (predikant voor bij onder kerkenwerk). Van 196  tot 1974 was 
hij wetenschappelijk hoofdmedewerker (pastorale psychologie) aan de theologi-
sche faculteit van de Universiteit Utrecht. Daar ontving hij een eredoctoraat.

Gesprek

Even nog een vooropmerking. Ik zal wel eens herinneringen in mijn verhaal 
vlechten, want daar leef je toch ook van, niet waar, en dat is zeker geen be-
zwaar. 

Met deze korte opmerking opende drs. C. Aalders ons gesprek van enige uren, 
verdeeld over een avond en een middag, slechts voorbereid door wat lectuur en 
een paar lange telefoongesprekken. We bleken in het verleden nog zekere aan-
knopingspunten met elkaar gemeen te hebben: een kerk (het Hersteld Verband) 
en een theologendispuut (Excelsior Deo Juvante). Hoewel we elkaar, van een 
wat andere generatie zijnde, daar nooit ontmoet hadden, werkte dit er aan mee 
dat we elkaar qua ‘spiritualiteit’ direct begrijpen.

Het is inmiddels geheel onnodig drs C. Aalders in dit tijdschrift te introduceren; 
alleen doe ik er mogelijk goed aan op te merken dat ons gesprek te Voorburg 
plaatsvond, in zijn nieuwe flat aan de Klaverweide 304, in een zeer ordelijke 
studeerkamer: een breed raam met wijd uitzicht, de drie andere wanden vol boe-
ken, waarvan de complete K.D. van Barth en de gele banden van de Z richse 
psychiater G.C. Jung het meest in het oog springen. Verder ontdek ik in deze 
studeerkamer onder meer: een jeugdfoto van zijn vrouw, een klein borstbeeldje 

 * Eerder verschenen in: Praktische Theologie. Nederlands Tijdschrift Voor Pastorale 
Wetenschappen 2 (1975) 291-305. Overgenomen met toestemming van de uitge-
ver.
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van Plato, een kruis aan de muur en een zeegezicht. Symbolen

Misschien doe ik er goed aan, ter inleiding van de weergave van ons gesprek, 
een citaat weer te geven uit zijn Utrechtse afscheidscollege ‘Signalen’, d.d. 17 
mei 1974, dat in het NTT ( vii nr 4) heeft gestaan, mogelijk nuttig om aan te 
herinneren, aangezien dit fragment iets weergeeft van de tijd en de problematiek 
van waaruit drs Aalders zijn werk verrichtte:

We zullen als moderne mensen weer moeten ontdekken, dat er een veel om-
vattender en subtieler weefsel van relaties mogelijk is tussen de mens en zijn 
wereld, dan waarmee de hedendaagse puber of adolescent in de regel ver-
trouwd wordt gemaakt. De hier gesignaleerde relatieverschraling is op haar 
beurt echter weer het gevolg van de groeiende waarnemingsarmoede van de 
moderne mens en dat is tevens een belevingsarmoede. Er is in deze dingen 
sprake van een verschraald bewustzijn. In mijn werk ben ik dit verschraalde 
bewustzijn vooral tegen gekomen op het gebied van de menselijke interactie. 
Men beleeft elkaar eigenlijk niet meer in vele huwelijken, in vriendschap-
pen, in een gezin, in een vereniging. Men neemt er de tijd niet meer voor. 
Men heeft geen geduld meer voor en geen zin meer in. Het bewustzijn heeft 
er geen ruimte voor, het is al ingevuld. Men heeft immers gekozen voor de 
niets-eisende verstrooiing, voor de geen inspanning vergende vermaaksin-
formatie, voor het doden van de tijd en voor een leerlingschap zonder tucht. 
Daarom heeft men geen waarachtige interesse meer in de ander. Men wéééét 
het allang... Geen interesse  dat betekent: men is niet waarachtig meer bij 
de ander  ook al lig je met die ander in bed. Daarom komen de signalen van 
de een naar de ander ook niet meer over.

Mijn gespreksgenoot is een voorbeeld van rust, en beantwoordt met ijn achte, 
be onnen stem, stil ittend in ijn stoel, mijn vragen, waarvan de eerste luidde  
Er ijn heel wat Aaldersen in de theologie en het pastoraat opgetreden. Kunt u 
ter orientatie ook uiteen etten hoe uw plaats in de Aaldersen-familie is en hoe 
de relaties liggen of niet liggen met andere theologen die Aalders heten

U zegt: er zijn nog al wat Aaldersen. En het merkwaardige is dat ze niet allemaal 
familie van elkaar zijn, althans niet zichtbaar, niet zo dat we het terug kunnen 
rekenen. De tak waar prof. W.J. Aalders uit Groningen toe behoorde is bijvoor-
beeld geen familie van de tak waar ik toe behoor. De tak waartoe ik behoor is 
van huis uit goed liberaal, en die liberale traditie vertoont zich in verscheidene 
Aaldersen van onze tak. Maar mijn grootvader, G.J.D. Aalders, die met een En-
gelse vrouw was getrouwd, en dat is ook een belangrijk punt, is op latere leeftijd, 
toen hij al plusminus veertig jaar was en al drie kinderen had, krachtdadig be-
keerd, mede onder invloed van Abraham Kuyper. Hij heeft toen zijn erfdeel uit 
de familiezaak gehaald, heeft alsnog een gymnasium-opleiding na zijn veertigste 
genoten, en is in Kampen theologie gaan studeren.
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Waarom Kampen

Hij heeft zich bewust naar Kampen gekeerd, omdat hij toch een typisch mystieke 
trek in zich had, en zijn vrouw ook. Zijn vrouw was anglicaanse, is wel met hem 
mee gegaan naar de Gereformeerde Kerken, maar in haar hart altijd anglicaanse 
gebleven. Hij heeft in Kampen veel van Bavinck geleerd en was zeer bevriend met 
professor Maarten Noordtzij, en is met deze ook nog naar Amerika geweest. Hij 
voelde zich meer zendeling dan dominee, en is dan ook predikant geworden in de 
veenkoloniën in Drente. Daar waren de meest merkwaardige verhalen over hem 
in omloop, die ik U bespaar. Hij stichtte scholen met de bijbel, en deed veel voor 
de sociale ontwikkeling van die armzalige bevolking. Hij is ook nog predikant 
geweest in Gouda en in Dussen, in het Land van Altena, en in Achlum, Friesland. 
Twee van zijn zoons hebben theologie gestudeerd: de oudste was G.Ch. Aalders, 
de latere oud-testamenticus van de Vrije Universiteit, en de tweede was mijn 
vader, Johannes Christiaan Aalders.

Uw vader, ds. J.C. Aalders, die o.a. van 1918 tot 19 5 in atavia gereformeerd 
predikant was, was van 19 7 tot 19 1 predikant bij het Hersteld Verband in 
Amsterdam-Centrum. Heeft U ich ook bewust Hersteld Verbander gevoeld  
Heeft U herinnering aan bekende H.V. predikanten, oals Geelkerken, uskes, 
Smelik en Hasper  Hoe heeft U die con icten destijds ervaren en verwerkt  

Mijn vader heeft een zeer bewogen leven gehad. Voor ons, zijn kinderen, was 
kenmerkend zijn onvrede met wat hij noemde de veruitwendiging van de Gere-
formeerde Kerken. Daarover schreef hij dan ook in 1916 zijn brochure Veruit-
wendiging on er kerken  In 1918 gevolgd door de publicatie De critiek der jon-
geren. Toen kwam wat ik altijd noem de grote caesuur in onze jeugd, namelijk 
dat hij op aandrang van Colijn en Idenburg gereformeerd predikant van Batavia 
werd, in het voorjaar van 1918, dus in oorlogstijd. We zijn op reis gegaan in 
het najaar van 1918, een reis die vier maanden duurde vanwege de oorlog. We 
reisden over Noorwegen, met de trein dwars door de States, over Japan, enfin, 
het was een eindeloze reis. Maar het was allemaal door Colijn persoonlijk zeer 
goed in orde gemaakt. Colijn had zich borg gesteld voor onze reis; overal had 
Colijn hotels voor ons besproken. Hij had wereldrelaties. Met reisbureaus was 
dat destijds nooit gelukt.
 In Indië heeft mijn vader wel zijn mooiste tijd gehad, daar in Batavia. Wij 
waren als kinderen ook bijzonder onder de indruk van de ruimte die Indië bood, 
ook voor het gezinsleven en de wijze waarop de kerk daar in de wereld stond. 
Dat was geen vergelijk met Bunschoten, waar vader gestaan had v r we naar 
Indië gingen. Als gezin hebben we er ons daarom zeer gelukkig gevoeld. We zijn 
er zes jaar geweest. En toen we in 1924 terug kwamen, was het zowel voor mijn 
ouders als voor ons, opgroeiende kinderen, een deceptie om weer met Nederland 
kennis te maken.
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Stilte 

Ik wou alleen nog vertellen dat wij als kinderen de Nederlandse samenleving 
klein en benauwd gevoelden en onze ouders de kerk als klein en benauwd on-
dergingen. We merkten dat vader verdacht was in de Gereformeerde Kerken 
in Nederland, en hij kreeg ook geen beroep, tot na een jaar Schoonhoven in 
Zuid-Holland kwam, dat zich merkwaardig onafhankelijk opstelde tegenover de 
geruchten die over mijn vader in de kerken de ronde deden. Dat beroep was een 
gebedsverhoring.

Eigenlijk zijn mijn vader en wij allemaal in Schoonhoven gelukkig geweest. Maar 
dat duurde maar een jaar, want toen kwam de kwestie-Geelkerken. En toen deed 
zich het merkwaardige feit voor dat de kerkenraad en gemeente van Schoon-
hoven zeiden : Blijft U onze dominee, we weten hoe U over Geelkerken en zijn 
veroordeling denkt, maar U moet toch onze predikant blijven  Maar mijn vader 
vond het ontrouw jegens Geelkerken en de zijnen, mensen met wie hij het im-
mers eens was, en is zonder afzettingsprocedure naar de Gereformeerde Kerken 
in Hersteld Verband overgegaan. We hebben dit als kinderen geëerbiedigd, maar 
niet helemaal begrepen. 

Toen is mijn vader weer een dik half jaar ambteloos geweest, en hebben we in 
Gouda gewoond, een maand of acht, en toen kreeg hij het beroep naar Amster-
dam-Centrum van het Hersteld Verband. En dat is op zich ook wel een goede 
tijd geworden, ook voor mijn ouders. Wij, de kinderen, genoten overigens meer 
van de stad dan van de kerkelijke situatie. Wij voelden ons echt thuis in Amster-
dam.

En nu kom ik op een heel kritisch punt. Eigenlijk alle vijf kinderen hebben die 
kerkelijke kwestie als iets genants ondervonden, als iets waarover je beter kon 
zwijgen dan spreken; wij vonden het in flagrante strijd met wat we vooral in Indië 
als christelijk hadden leren waarderen. De kerk in Indië, ook de Gereformeerde 
Kerk daar, heeft altijd iets van een zendingskerk gehad. Dat was iets waar we res-
pect voor hadden. Maar toen we dit drama in Nederland meemaakten, hebben 
we ons er eigenlijk in principe van afgekeerd. U vroeg: heeft U herinneringen aan 
bekende H.V.-predikanten  Natuurlijk hebben we die, maar eigenlijk interes-
seerden ze ons niet. De drie oudste kinderen hebben toen al in principe het besluit 
genomen niet gereformeerd en ook niet in Hersteld Verband te blijven, maar lid 
van de Hervormde Kerk te worden.

Zo zijn die conflicten door ons ervaren en verwerkt. Toen mijn broer W. Aalders 
en ik ons eindexamen gymnasium achter de rug hadden, dachten we er dan ook 
niet over om predikant te worden. Ik ging medicijnen studeren aan de Gemeente-
lijke Universiteit van Amsterdam, en mijn broer werd employé bij een commissi-
onair in effecten. Maar het merkwaardige is ...maar nee, ik wilde nog iets anders 
zeggen: ik weet nog hoe mijn broer, ’t was in een zomervakantie, in Zandvoort, 
geloof ik, ineens zei dat hij toch theologie ging studeren, en wel in Utrecht. Onze 
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ouders hebben ons gelukkig altijd geheel vrij gelaten, en hebben ook dit besluit 
van mijn broer heel zakelijk geaccepteerd. Tussen twee haakjes, ik heb nog niets 
gezegd over mijn moeder. Zij was een lngwersen. Haar vader, Cornelis Ingwer-
sen, is een van de zeventig geschorste ouderlingen onder Kuyper bij de Doleantie. 
Ik kom wat dat betreft uit een oergereformeerd nest. Wij leefden overigens eerder 
in die open en in de goede zin wereldse lngwersen-clan dan in de Aaldersen-fa-
milie, al hadden we persoonlijk heel goede verhoudingen met de broer van mijn 
vader die hoogleraar aan de Vrije Universiteit was. Maar goed, mijn broer was 
dus theologie gaan studeren, en ik was inmiddels omgezwaaid naar de rechten, 
want de medische wetenschap vond ik bij nadere kennismaking maar niets. Z  
koud en objectiverend  Ik verlangde mensen te ontmoeten, dus dacht ik, word 
ik maar rechter of advocaat. Ik ben er niet bepaald met enthousiasme mee be-
gonnen, want ik merkte al spoedig dat ik de dimensie van de speculatie en van 
de diepzinnigheid van het leven er in miste. Ik vond het romeinse recht zowel 
ontzaggelijk interessant als verschrikkelijk oppervlakkig.
Toen heb ik eens een gesprek met Paul Scholten gehad, de grote rechtsfilosoof, en 
die poogde mij de diepzinnigheid van het recht te laten zien. Ik ben er hem nog 
dankbaar voor. Hij opende in dat gesprek mijn ogen voor de diepe betekenis van 
het Suum Cuique. Maar het merkwaardigste was het tentamen in ’t oud-vader-
lands recht bij prof. Van Apeldoorn, een enige man. Dat tentamen liep goed af, 
maar na afloop zei hij tegen me: ‘Mijnheer Aalders, mag ik U een ding zeggen  
U bent geen jurist, maar theoloog. Waarom studeert U dan rechten ’ Ik heb toen 
nog een poging gedaan om mijn kandidaats rechten te halen, maar voor mijn 
Romeins recht kreeg ik drie maanden. En toen dacht ik: Van Apeldoorn heeft 
eigenlijk gelijk gehad; ik ga theologie studeren, dat is ten minste diepzinnig, en 
je hebt met mensen te maken, zoals ik toch eigenlijk bedoel. En dit is nu ’t grote 
van mijn vader: ik had eigenlijk al lang gestudeerd, het zou mijn derde studiebe-
gin worden, maar hij zei: ‘Jongen, ik geloof dat je helemaal gelijk hebt. Jij moet 
theologie gaan studeren...’ En zo ging ik een jaar na mijn broer ook naar Utrecht 
toe. Ik moest toen nog wel mijn Alpha-graad halen in Plato en Tacitus, want ik 
had alleen maar gymnasium bèta, maar dat lukte.

Ik heb een heerlijke tijd in Utrecht gehad. Ik ben lid van het theologisch-literair 
faculteitsdispuut Excelsior Deo Juvante geweest, waarvan in die tijd Krijn Strijd, 
Bert van Bruggen, D. J. Karres en Wim Wesseldijk lid waren; die waren van mijn 
lichting, die waren mij vrienden en mijn voornaamste contacten in E.D.J.

Ik heb praktisch geen enkel college trouw gelopen. De enige die dat niet genomen 
heeft was Severijn, maar Berkelbach sprong voor mij in. Ik was wel dol op de 
godsdienstwetenschap die H. Th. Obbink doceerde. Ik had daar eigenlijk zelfs 
wel in door willen gaan.
Intussen was mijn broer hulpprediker geworden in Wijk aan Zee en Duin  te-
genwoordig Beverwijk , een echte ethische gemeente, bij ds. J. A. L. Hovy. En 
daarna ben ik er hulpprediker geweest. Hiermee is tevens gezegd, dat wij ons 
helemaal thuis voelden in de ethische kring van de hervormde kerk.
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Ik moet er nog bij vertellen dat mijn vader en de latere hoogleraar Berkelbach van 
der Sprenkel jeugdvrienden waren; ze zijn samen op school geweest in Gouda. 
Mijn broer is ook nog hulpprediker bij Berkelbach in Amsterdam geweest. En 
Berkelbach daagde mij destijds uit mijn eerste boekje, Lot en Illusie, te schrijven, 
dat in 1939 verscheen over Geestelijke ewegingen en Stroomingen. 

Hoe is U speciaal tot de godsdienstpsychologie gekomen  

Ik heb de naam van Berkelbach van der Sprenkel al genoemd. Deze heeft bewust 
mijn ogen geopend voor de betekenis van de psychologie voor het pastoraat 
en ook voor de pastor persoonlijk. Tja, Berkelbach. Ik zat eens bij hem op zijn 
prachtige studeerkamer aan de Maliebaan in Utrecht, en we zaten te praten en 
we kregen het over de theologie van Barth, en Berkelbach wist dat ik daar beden-
kingen had -zelfs op mijn kerkelijk examen was dat gebleken -toen weet dat ik 
tegen Berkelbach zei: ‘Ik vind de mens op een andere manier belangrijk dan hij in 
de dogmatische gedachtengangen van Barth functioneert’. En toen zei ik ook in 
dat zelfde gesprek dat ik, sinds Natur und Gnade van Brunner en het antwoord 
Nein van Barth daarop verschenen was, vanuit mijn diepste wezen voor Brunner 
had gekozen. Ik had in die tijd ook nog wat Engelse theologie bestudeerd, ik was 
bijvoorbeeld weg van William Temple, de latere aartsbisschop van Canterbury, 
en ik vroeg aan prof. Berkelbach: ‘Zou mijn kwart Engelse bloed mij hierin par-
ten spelen  Ik kan gewoon niet Duits denken’.

En toen dat verrukkelijke antwoord van Berkelbach, dat zal ik nooit vergeten: 
‘Aalders, zie je dat aparte kastje daar staan  Dat zijn allemaal Engelse schrijvers: 
psychologen, godsdienstpsychologen, filosofen en theologen’, -ja die kwamen op 
het laatst- ‘vanuit de dialectische theologie moet ik zeggen: het zijn allemaal ket-
ters, maar ik wil jou nu wel bekennen dat het mijn liefste kastje is’. En toen heb 
ik misschien wel de meest ondeugende en vrijpostige antwoord van mijn leven 
gegeven: ‘Professor, waarom bent U eigenlijk barthiaan geworden ’ Hij schoot 
in de lach en zei ongeveer: ‘Op dat ogenblik kon ik niet anders’.

Hij heeft mij toen zeer aangemoedigd in mijn eigen richting mij verder te ontwik-
kelen: ‘Houd jij de mens maar in het oog, je kunt je er niet genoeg in verdiepen’. 
En dat is heel beslissend geweest in mijn latere ontwikkelingen. Van Berkelbach 
heb ik ook leren preken, onder andere door preken te lezen die hij zelf had ge-
houden. Hij gaf ze me zelfs wel mee, en ik heb er veel van geleerd. Door dit alles 
wist ik dat ik op andere wijze predikant zou zijn toen ik de pastorie inging dan 
de andere predikanten.

Ik vertelde dat Berkelbach mij stimuleerde om Lot en lllusie te schrijven. En hij 
deed nog meer: in de tijd dat er moeilijk een beroep werd uitgebracht, zorgde hij 
dat ik een beroep naar Friesland kreeg: te Oudega-Idzega-Sandfirden, gemeente 
Wymbritseradeel. De man is wat dat betreft als een vader voor me geweest. O 
ja, dat moet ik ook nog even vertellen: hij belde mij toen enthousiast op naar 
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Enschede, waar wij toen woonden, en zei: ‘Je moet waarschijnlijk op beroep 
preken in Friesland. Er zal veel elasticiteit van je geest worden gevraagd. Het is 
een zware gemeente, frisconfessioneel. Zie het als een oefening.’ Mijn vader deed 
er nog een schepje bovenop, en ik nam het beroep aan. Ik heb er een prachtige 
gemeente aan gehad: strak en toch mild. Ik heb er vier jaar gestaan, temidden 
van die Friese boeren en boerinnen. En daar in Oudega schreef ik dus tevens 
mijn eerste boek Lot en lllusie, in 1939. Maar het was wel aanpassen: eerst 
luisteren, luisteren, en dan pas beginnen met wat te zeggen. Ik heb er ongekend 
veel geleerd. Ik was er de opvolger van Jaap Loos, die later rooms-katholiek is 
geworden; hij was destijds een Kohlbruggiaan.

Ik heb in Oudega mijn eerste stappen gezet op het terrein van de godsdienstpsy-
chologie, maar er kwam weer een belangrijke wending. Ik kreeg er veel beroe-
pen, maar vooral was van belang het beroep uit Wommels, gelegen in het mid-
den van de driehoek Franeker-Leeuwarden-Sneek. Wanneer daar in Wommels 
bij de hervormden kerkelijke verkiezingen werden gehouden, werd de gehele 
marechaussee uit die streek gemobiliseerd. De kerkvoogdij was namelijk beslist 
vrijzinnig en de kerkenraad heel rechtzinnig. En het ging soms maar om enkele 
stemmen. Dan ging het er hard toe. De stemming was daar zeer fel en scherp. 
Welnu, in die gemeente werd ik in 1941 beroepen, omdat ik bekend stond als 
een man des vredes. Daarom wensten vrijzinnigen en rechtzinnigen mij. En die 
uitdaging nam ik aan.

Ik heb er nooit spijt van gehad, want ’t is een bijzonder leerzame en boeiende 
periode voor mij geweest. Het was de eerste gemeente waarbinnen ‘gemeente-
opbouw’ in praktijk werd gebracht. Om die reden werd ik in 1942 praeses van 
de classis-Franeker, een toen door richtingstrijd verscheurde classis. In die tijd 
kwam prof. H. Kraemer wel bij me in de pastorie, om met me over ‘gemeenteop-
bouw’ te spreken, en om me te helpen met de problemen van de classis. En dat is 
ook gelukt. De classis-Franeker is een classis van vrede geworden.’

Hoe was de verdere ontwikkeling en richting van uw werk

Ik mag niet onvermeld laten dat de lijn van Wommels is doorgetrokken in mijn 
predikantschappen in Voorburg en vooral in bet Haagse Bijzondere Kerkewerk. 
Dat laatste was een opdracht van de Centrale Kerkenraad van Den Haag, om 
wegen en middelen te vinden om de van de kerk vervreemde intellectuelen weer 
belangstelling voor het Evangelie bij te brengen. Het was dus een apostolaire 
opdracht, maar het kwam in de praktijk neer op een steeds duidelijker worden 
van een pastoraal-psychologische activiteit.

Ik wilde hier een paar aantekeningen geven van wat ik in Den Haag als pastor 
ontdekt heb. Ik ontdekte daar -opnieuw, wel te verstaan -dat niet allereerst men-
selijke opvattingen en geloofsovertuigingen interessant zijn, maar dat de mensen 
interessant zijn, die tot bepaalde overtuigingen komen. Ik kreeg een onlesbare 
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belangstelling voor de gedachtengangen van andersdenkenden, juist omdat ze 
meestal zo heel dicht tegen het emotionele leven van deze mensen aanliggen. 
Ik begon me te oefenen om deze vaak vreemde en bizarre gedachtengangen na 
te gaan. Want gedachten gaan, en jij mag meegaan; eigenlijk hopen de mensen 
daarop; je leert de medemens nadenken -zo heb ik het voor mezelf geformuleerd.

Ik heb wel gemerkt dat dit een uiterst harde leerschool betekende, want je komt 
in een bedreigde positie: de ander na-denken betekent immers: prijs moeten 
geven wat je zelf altijd hebt gedacht en gemeend, tot en met je overtuiging. Ik 
bedoel niet dat je deze voor goed prijs geeft, maar wel dat je die een tijd geheel 
durft te laten varen, omdat je anders de ander nooit tot in de diepte kunt naden-
ken. Ik merkte dat dit de consequentie was van Paulus’ de Joden een Jood en de 
Grieken een Griek te worden.

Hier kwam een tweede ontdekking bij, een nogal verontrustende ontdekking: 
namelijk de erkenning dat wij allemaal -ik zelf incluis -gevangen zitten in een 
aantal denkconcepten, en vooral ook gevoelsstereotiepen, die een enorme belem-
mering betekenen voor een wezenlijke communicatie. Toen ging ik pas begrijpen 
hoe ver en hoe diep de eisen van een waarachtig pastoraat wel gaan. Ze hebben 
iets te maken met de kenosis, de ontlediging, waarop Paulus doelt als hij in Phi-
lippensen 2 over Jezus spreekt. Kortom, ze hebben iets te maken met de vlees-
wording des Woords, met de Incarnatie. Ik noemde dat voor mij zelf graag de 
pastorale condescentie, de nederdaling met Christus. Dat vind ik eigenlijk voor 
mijzelf een veel wezenlijker omschrijving dan het woord solidariteit, dat te veel 
een modewoord geworden is.

Deze door mij zelf gedane ontdekkingen vonden op allerlei wijzen een bemoedi-
gende bevestiging in de toen naar Nederland overkomende Pastoral Psychology, 
zoals die in Amerika tot ontwikkeling was gekomen. Ziet U, dit is de overgang 
geweest van mijn ontwikkelingsachtergrond naar mijn werk aan de Utrechtse 
Universiteit toe.

Wat heeft er toe geleid dat U docent werd aan de Utrechtse Theologische 
Faculteit

Dat weet ik zelf niet helemaal. Ik was op den duur geen onbekende meer. Ik weet 
dat Hans Hoekendijk na een bezoek aan het Haagse Ministerie van Predikanten, 
waarin ik een boeiende discussie met hem had, mijn naam heeft genoemd in ver-
band met de op te richten Leergang Pastorale Psychologie. Ik weet ook dat Henk 
Jonker destijds getroffen was door een televisie-uitzending onder leiding van I. A. 
Diepenhorst, waaraan ik meedeed. Hoe dit ook zij, in februari 1963 heeft Jonker 
me in Den Haag opgezocht en het verzoek van de Faculteit om naar Utrecht te 
komen voorgelegd. Omdat ik altijd gehoopt had iets van mijn ervaringen ook 
voor mijn collega’s ten nutte te kunnen maken, heb ik met volle instemming van 
mijn vrouw, deze benoeming gaarne aanvaard.
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Heeft het musische, de mu iek, de literatuur, de kunst in het algemeen, een rol 
gespeeld in de beoefening van uw vak

Ik was wel even verrast over deze vraag, en proefde daarin uw intuïtie. Inderdaad 
heb ik vaak meer verwantschap gevoeld met allerlei uitingen van kunstzinnige 
aard dan met de officiële theologie. Ik moet eerlijk erkennen dat ik de theologie 
altijd bedreven heb en nog bedrijf op een ludieke manier. Als ik mijzelf te zeer 
au serieux zou moeten nemen, zou ik me zelf niet meer herkennen, ook niet als 
pastoraal theoloog  is dit voldoende

nlangs werd ik opnieuw getroffen door een citaat van Marsman uit ijn De 
Aesthetiek der reporters, dat ik weer eens herlas, en waarop ik uw commentaar 
ou willen vragen, temeer omdat het uit 1932 dateert  ‘Ik bedoel nog niet enkel 

de vrees voor de moorddadige toepassingen die de technische vindingen zullen 
krijgen in den volgenden oorlog, maar vooral deze diepere vrees, dat de mens de 
slaaf wordt in plaats van de heerser van zijn technische schepping; en de slaaf 
wordt hij op het moment, dat hij de electrificatie van de spoorlijn Marseille-Pa-
rijs, of het instellen van den luchtdienst tussen de aarde en Mars, verbijsterender 
gaat vinden dan de slag van het eigen hart. De stomme, letterlijk stomme ver-
bazing voor het technische kunnen vervangt dan de verwondering om het orga-
nische zijn : en als het een verrukkelijk raadsel moet heten hoe de mens leerde 
vliegen, het is een even verbijsterend raadsel dat en hoe hij leeft’. (Verz. Werk, 
1960, pag. 404).

U heeft mij een citaat van Marsman voorgelegd, en dat treft me daarom zo, 
omdat Marsman eigenlijk de eerste Nederlandse dichter is geweest, die mij in 
mijn jonge jaren als figuur volstrekt heeft overrompeld. Zijn gedicht Paradise 
regained is voor mij meer geweest dan een aestetische ervaring, het was wat ze 
tegenwoordig een topervaring zouden noemen: ik was tot in het diepst van mijn 
ziel geraakt, en dit kwam telkens terug naarmate ik meerdere van zijn gedichten 
las en herlas.

Ik weet dat Marsman een soort vitalist was, en ik geloof wel dat ik hem op 
mijn manier vertaalde, althans de achtergrond van waaruit hij schreef; maar een 
gedicht uit Tempel en Kruis als Ik die bij sterren sliep en ’t haar der ruimten 
droeg gaf iets zo authentieks van mijn eigen levensgevoel weer, dat ik vanaf 
deze kennismaking altijd ben blijven zoeken naar het door Marsman zo pijnlijk 
ontbeerde bezield verband. En deze gestemdheid vind ik nu ook helemaal terug 
in het citaat dat U mij voorlegt. Marsmans diepe verwondering over het organi-
sche zijn en over het verbijsterend raadsel dat en hoe de mens leeft. Daarin voel 
ik mijzelf volledig herkend. Dat is mijn eerste beantwoording. Maar nu nog het 
bedoelde citaat zelf. 

Ik vind het treffend, en wel hierom: de e man, eigenlijk moet ik zeggen deze 
dichter, blijkt al geschouwd te hebben wat zich eigenlijk nu pas in volle omvang 
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voltrekt, namelijk de gevolgen van ons aller mentale conditionering door tech-
nisch-wetenschappelijke concepties. Deze hebben een dusdanige biologerende 
macht over onze generatie gekregen, dat de werkelijkheidsaspecten, waar het 
eigenlijk in het mens-zijn en mens-worden om gaat, buiten de horizon van het 
moderne bewustzijn dreigen te raken. Deze angstwekkende conditionering is 
voor mijn besef een van de diepste oorzaken van de saecularisatie en vermateri-
alisering van het leven. En omdat het een conditionering is, waaraan voor mijn 
gevoel vooral ook ons onderwijs schuldig is, kunnen we het de mensen nauwe-
lijks verwijten.

Ja, de vrees van Marsman was heel terecht. Trouwens die vrees is gedeeld in 
diezelfde tijd door mensen als C.G. Jung uit Zurich. En op zijn manier toch ook 
al door Martin Buber, met zijn roep om het behoeden van de relaties tussen de 
mens en werkelijkheid. Helaas zijn stemmen als die van Marsman wel gehoord, 
maar maar niet gevolgd. Waar die stemmen nu nog gehoord worden, zal een 
nieuwe verantwoordelijkheid gestalte moeten krijgen: de verantwoordelijkheid 
voor ons bewust ijn.

Welke leermeesters ijn voor uw ontwikkeling geestelijk en wetenschappelijk 
van belang geweest  

Ik heb eigenlijk weinig officiële leermeesters in levende lijve gehad. Niet zonder 
reden is vele malen in ons gesprek de naam van Berkelbach van der Sprenkel ge-
vallen, maar voor het overige ging ik vrij eigenwillig mijn weg. Ik heb praktisch 
alle boeken van de psychiater C.G. Jung gelezen, alle boeken van Nikolai Berd-
jajew, vrijwel alles van Martin Buber, veel van Rosenstock Huessy, en weet dat 
zij invloed op mijn eigen denken hebben gehad. Maar ik heb ook veel geleerd van 
wat Walter Nigg de grote ketters placht te noemen: schrijvers als Jacob B hme, 
Rudolf Steiner en zo vele anderen heb ik niet alleen maar curiositeitshalve gele-
zen. Ik heb bovendien Krisjnamoerti persoonlijk beluisterd en een uitgewogen 
mensbenadering in hem ontwaard, die ik bij allerlei westerse geestelijke leiders 
vaak uitermate pijnlijk mis. Want nog eens: niet wat de mensen aan overtuiging 
uitdragen, vind ik zo gewichtig, maar de mensen die deze overtuiging uitdragen 
zijn zo gewichtig. Nou, laat ik het daarbij maar laten voorlopig. Ja, Krisjna-
moerti, wat heb ik destijds ademloos naar hem geluisterd.

U was nota bene de voor itter van de Theologische Studentenfaculteit toen Karl 
arth ijn bekende Credo-colleges te Utrecht in februari-maart 19 5 uitsprak. 

Heeft Karl arth uw levensklimaat verder nog be nvloed

Het is een vraag die je kunt verwachten, maar waar ik toch wat moeilijkheid mee 
heb, omdat ik ambivalent sta, niet zozeer tegenover Barth zelf alswel tegenover 
de invloed die hij op mij zou hebben gehad. Ik heb al gezegd dat ik heel bewust 
nee had gezegd tegen Barths beruchte Nein tegen Brunner. Objectief erken ik 
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onvoorwaardelijk de grootheid van deze reformatorische theoloog, maar subjec-
tief heb ik van begin af aan de grootste moeite gehad om deze erkenning te laten 
uitgroeien tot waardering. Om eens een heel eenvoudig punt te noemen: weIke 
innerlijke motivatie drijft iemand ertoe om zoveel te schrijven als deze Barth ge-
daan heeft  WeIke zelf-evaluering ligt hierin verscholen  Ik heb de Vorworte van 
de respectievelijke delen van de Kirchliche Dogmatik altijd met vooral psycho-
logische belangstelling gelezen. Ze zijn immers vaak onthullend voor de auteur. 
Kortom, ik heb te veel reserves tegenover de mens Barth, om mij hoe dan ook te 
kunnen uitleveren aan de theoloog Barth. Ik ben me bewust dat dit een subjectief 
oordeel is, een zo eerlijk mogelijk antwoord op een persoonlijke vraag.

Is er ook een rooms-katholiek theoloog die u eer heeft toegesproken

Ja, zonder meer. Ja inderdaad. En dat is Han Fortmann uit Nijmegen, een man 
die ik het voorrecht had ook persoonlijk enigermate te kennen, en in wie ik een 
zeer verwante ziel meen ontmoet te hebben. Veel van wat hij geschreven heeft 
zou ik gewenst hebben te hebben geschreven. En daar kan ik nog een zin bijzet-
ten. Een van zijn bekendste redevoeringen had tot titel Aan de mens nabij. Dit 
typeerde Han Fortmann, en ik zou willen dat het ook mij typeerde.

WeIke grote pastoraal-theologen of pastoraal-psychologen ijn voor U van be-
lang geweest  

Ik vind dit ook weer geen gemakkelijke vraag, omdat het zo moeilijk is uit te 
maken welke pastoraal-theologen echt groot zijn. Maar ik geloof dat ik begrijp 
wat U bedoelt, en dan zou ik willen stellen: welke grote zielzorgers of pastores 
hebben invloed op mij gehad  Want de pastorale theologie, en zeker de pasto-
rale psychologie, zijn zulke jonge wetenschappen, en dus weet ik niet wie op dat 
gebied al groot genoemd mogen worden. Van de grote zielzorgers wil ik er in 
ieder geval twee noemen; hun invloed was min of meer beslissend. In de eerste 
plaats de kerkvader Aurelius Augustinus, in wiens geschriften ik me al sinds mijn 
studententijd verdiept heb, en van wie ik vooral geleerd heb om de mensen te 
zien zoals ze ijn. En ik heb dan ook genoten van het grote boek van F. van der 
Meer over Augustinus de iel orger uit 1947, dat ik direct na verschijnen kocht 
en ademloos doorlas. Bij de zielzorg van Augustinus behoorde voor mijn besef 
vooral zijn universele belangstelling. Ik heb gemerkt dat veel goedbedoeld pasto-
raat breekt op de te enge horizon van de pastor. De tweede grote zielzorger was 
voor mij J.H. Gunning Jr., die vooral in zijn kleinere geschriften de roerselen van 
de menselijke ziel als nauwelijks een ander wist te verbaliseren. Wanneer Augus-
tinus me de mens heeft leren ien, dan heeft de oude Gunning mij geleerd hem 
ook te horen. En verder, om nog even op uw vraag door te gaan, in levende lijve 
heeft de zaak anders gelegen. Ik heb bijzonder veel te danken aan het contact dat 
ik sinds mijn benoeming in Utrecht had met de drie naaste collega’s in den lande, 
namelijk Heye Faber uit Tilburg, Willem Berger uit Nijmegen en Wiebe Zijlstra 
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uit Amersfoort. Dit is een club van vier geweest, zoals wij ons zelf noemden, die 
regelmatig bij elkaar kwam, ervaringen uitwisselde en plannen opstelde voor de 
toekomstige ontwikkelingen van de pastorale psychologie in Nederland. Soms 
kwamen we zelfs enige dagen lang bij elkaar. Het Tijdschrift voor Pastorale 
Psychologie is een vrucht geweest van dit contact. Verder heb ik ook veel te 
danken aan de docenten die aan onze Leergang verbonden waren. Ik noem met 
name prof. N. Beets, de achterkleinzoon van de grote Nicolaas Beets, dan ds. S. 
J. Popma, aalmoezenier H. C. de Graaf, de psychiater prof. Plokker en de psy-
choloog prof. C. Sanders. En dan moet daar nog een bij: de sociaal-psycholoog 
C. F. Wieringa, lector aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Wat uw vak betreft, acht U de religie, de positie van de christelijke kerk er wer-
kelijk oveel slechter voor te staan dan laat ons eggen vijftig of honderd jaar 
geleden

Als U mij vraagt hoe ik als pastoraal theoloog de huidige positie van de christe-
lijke kerk en religie beoordeel, dan moet ik toch wel beginnen met te zeggen dat 
het antwoord voor mij afhangt van het ge ichtspunt van de beoordeling, en van 
de bij dit gezichtspunt dan behorende waardenorm. Om een voorbeeld te geven: 
als ik de kerk zie als een bepaalde, door de eeuwen heen gesacraliseerde sociolo-
gische structuur, dan vind ik de vooruitzichten van die structuur bepaald zorg-
wekkend, wat niet betekent dat ik er niet om zou kunnen slapen, want sociologi-
sche structuren behoren tenslotte tot de dingen die voorbijgaan. Een soortgelijke 
opmerking zou te maken zijn over het netelige terrein der geloofsformuleringen, 
het dogma als u wilt. Ik denk dat Noordmans niet zonder reden Gunnings be-
roemde woord citeerde, dat in bet dogma een lo ied verscholen ligt. Ik denk dat 
in de toekomst des Heren van dit dogma niet veel anders over zal blijven dan het 
lo ied, want het dogma is maar een voorbijgaande schil. U merkt wel dat ik meer 
pastoraal psycholoog dan dogmaticus ben  Met dit alles wil ik maar zeggen, dat 
ik niet pessimistisch kan zijn over de toekomst van de kerk, zolang er nog geloof 
op aarde gevonden wordt in de Christus Jezus. Ik zeg liever de Christus e us dan 
de Messias e us, want dat is voor mijn besef niet precies hetzelfde.

U noemde overigens met de kerk in een adem de religie. Voor mij ligt hier toch 
wel een verschil. Religie is omvattender dan kerk, waarschijnlijk ook onzuiver-
der. Maar cultuur-psychologisch gesproken liggen de papieren voor de religie 
beter dan die van de kerk.

Hoe heeft de relatie Rome-Reformatie ich volgens U in uw vak ontwikkeld

Ja, de relatie Rome-Reformatie in ons vak, in de pastorale psychologie ... Ik 
geloof dat ik mag zeggen dat wij op het terrein van de pastorale psychologie en 
theologie vergelijkbaar zijn met wat men in militaire termen stoottroepen zou 
noemen. Wij hebben nog al eens het gevoel dat we in allerlei vormen van samen-
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werking de vrij verstarde linies van de officiële oecumenische contacten ver ach-
ter ons gelaten hebben. Misschien komt dat wel omdat wij in ons vak eenvoudig 
geleerd hebben op een bepaalde manier met elkaar om te gaan, en een stukje 
zelfanalyse en zelfkritiek in de praktijk te brengen, die in officiële contacten nau-
welijks gevonden worden. We hebben ook geleerd conflicten eerlijk onder ogen 
te zien en te peilen naar de innerlijke motivaties waardoor ze gevoed worden. En 
zo is er nog meer, denk ik. Maar het resultaat is in ieder geval -en ons tijdschrift 
is daar een duidelijk bewijs van -dat wij in het praktische werk op een manier 
samen kunnen gaan, die officieel-institutionair gesproken, eigenlijk alleen maar 
verbazingwekkend is.

Welke vooruit ichten en gevaren iet u met betrekking tot de geloofsbeleving, 
owel bij de opleiding en beoefening van uw vak als in de dagelijkse pastorale 

praktijk

Dit is een hele belangrijke vraag. Deze vraag geeft aanleiding tot grote uitwei-
dingen, maar we moeten ons beperken. Laat ik er slechts dit van zeggen: er ijn 
gevaren, juist voor de geloofsbeleving, in de opleiding en beoefening van de we-
tenschappen van het pastoraat, de pastorale theologie en psychologie, sociologie 
enzovoort. En deze gevaren komen voor mijn besef hier op neer dat bepaalde 
psychologische, sociologische en maatschappelijke technieken sluipenderwijs de 
plaats gaan innemen van de authentieke geloofservaring, die volstrekt gratuiet 
van karakter is. Wij moeten ons juist in ons vak wel bewust blijven dat de mens 
over de authentieke geloofservaring hoegenaamd geen macht heeft. Ze is een 
gave van God. Mag ik nog even hierop doorgaan  Want dit heeft voor mijn ge-
voel zeer bepaalde consequenties voor het pastoraat, namelijk: het inzicht dat het 
pastoraat iets fundamenteel anders is dan maatschappelijk werk, psychotherapie 
en dergelijke. Even fundamenteel anders als onze heilige christelijke overlevering 
fundamenteel anders is dan welk geëngageerd-zijn ook in maatschappij- of ge-
zondheidsproblemen. Weet U, we zouden hier eindeloos over kunnen doorpra-
ten, maar ik zou mij willen beperken tot dit volgende: de Heiland Jezus, de Soter 
Jezus, zoals de Oude Kerk Hem heeft gekend, is ons overgeleverd als de Drager 
en de Verrader (Traditor) van een volstrekt anders geheim dan een idealistische 
ideologie of maatschappijleer. Hij onthulde een andere dimensie dan die van 
welke andere betrokkenheid ook, al kwam er wel een maatschappelijke betrok-
kenheid uit die dimensie voort

Ik meen te moeten zeggen dat zowel de kerk als de enkele gelovigen, dat zowel 
de gemeente als de pastor slechts bestaan bij de gratie van die andere, goddelijke 
dimensie. Een dimensie, waar niet alleen dit aardse leven en zijn problemen, 
maar ook het sterven en de grote Toekomst alles mee te maken hebben. Ik kan 
ook zeggen: de pstanding hoort er bij  Wie deze dimensie niet kent of erger 
nog, ontkent, die zou zich liever geen Christen moeten noemen. Dat is mijn ant-
woord. U voelt wel dat hiermee een zeer bepaalde en fundamentele critiek op 
mogelijke ontwikkelingen in ons vak gegeven is.
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Welke wensen hebt U met het oog op de toekomst, en aan welk bijbel- woord 
denkt U dan

Als U mij vraagt welke wensen ik heb voor de toekomst, en U doelt daarbij op 
de toekomst van mijn vak, dan wens ik dat in de opleiding tot pastor, veel meer 
dan nu vrijwel altijd het geval is, aandacht worde gegeven aan een allereerst 
te ontwikkelen spirituele attitude, een functioneel discipelschap. Nog anders 
gezegd: een leerproces in de geestelijke zin des woords, en in het spoor van de 
bijbel. Zonder dit discipelschap beschouw ik alle pastorale vaardigheden uit- 
eindelijk als loze slagen in de lucht. En wanneer U mij dan nog vraagt naar een 
bijbelwoord, ter afsluiting van dit gesprek, dan zou ik willen verwijzen naar het 
woord van Paulus in zijn Brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 4:

Maar gij geheel anders  gij hebt de Christus leren kennen. Gij hebt toch van 
Hem gehoord, en ijt in Hem onderwe en, dat dit de waarheid is in Je us

 let er op dat hier de historische eigennaam door Paulus wordt gebruikt  , 

dat ge wat uw vroegere levenswandel betreft de oude mens a egt, die ten 
verderve vaart door ijn misleidende begeerte, en dat ge verjongd wordt door 
de geest van uw verstand -wat een leerproces  -en de nieuwe mens aandoet, 
die overeenkomstig Gods wil geschapen is in waarachtige gerechtigheid en 
heiligheid. (vs. 20.24).

Hier hebt U de opdracht van de pastorale theologie en psychologie in a 
nutshell. 

Voorburg, 1-2 augustus 1975 
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We hebben een venster op de eeuwigheid nodig.
Dr. W. Aalders over zijn levenslange pleidooi voor innerlijkheid.

Als jongetje van nog geen tien  geboren op 5 mei 1909  trok dr. W. Aalders 
in 1918 met zijn ouders naar Indië. Europa worstelde zich op dat moment naar 
het einde van de Eerste Wereldoorlog. Met The Great War was de lange negen-
tiende eeuw abrupt ten einde gekomen. De eindeloze slagvelden lieten zien dat 
wanneer de geschiedenis in zijn demonische gestalte doorbreekt, er van gestage 
vooruitgang geen sprake is. Karl Barth zou met zijn R mer-brief het veranderde 
levensbesef theologisch onder woorden brengen. Tegen de tendens om het Evan-
gelie te vermaatschappelijken  een tendens die zeker bij de latere Barth zicht-
baar wordt  zal Aalders zich echter meer en meer gaan verzetten. Niet dat het 
tweede gebod niet van belang is, maar het eerste gebod staat centraal. Dat het 
gaat om de persoonlijke verhouding tot God en de eeuwige dingen, leerde hij van 
zijn moeder en van Maarten van Rhijn, de kerkhistoricus uit Utrecht die zovelen 
dieper ingeleid heeft in de geheimen van het Evangelie.

Het is deze persoonlijke geloofsverhouding die Aalders in de decennia na de 
Tweede Wereldoorlog zag opdrogen onder invloed van een theologie die meer 
en meer de kaarten zette op de maatschappelijke en politieke dimensies van het 
Evangelie. Zijn zorgen daarover komen tot uiting in korte typeringen van wat 
hij ervoer als verschraling. Wanneer hij in In ver et tegen de tijd (1964)  on-
danks een aantal kanttekeningen  zich positief uitlaat over de gezelschappen, 
verzucht hij met het oog op de eigen tijd: ‘Hier bloeide de godsvrucht, die ik onze 
tijd nauwelijks meer zou weten te vinden. Met welk een verschraald minimum 
aan Godservaring en geloofskennis leven en sterven wij’ (p.92). En in De Grote 
ontsporing  over de verhouding van de Reformatie en de moderne theologie 
(1971) heet het: ‘Hoe zeldzaam is immers geworden het afleggen van een krach-
tig geloofsgetuigenis op het sterfbed’ (p. 29).

Een woord van Groen kan Aalders’ soms felle  en op het oog wat eenzijdi-
ge  verzet verduidelijken. Hij citeert het zelf regelmatig om zijn positie te ver-

 * Eerder verschenen in: Wapenveld 49 (1992) no 2, 58-69. Overgenomen met toe-
stemming van de redactie en van de auteurs.
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duidelijken. ‘De belijdenis waartoe men wordt geroepen, staat telkens met den 
aard der tijden waarin men leeft, in verband. Het belijden waarin de krachts des 
christelijken geloofs zich openbaart, ligt niet altijd in het getrouwelijk opzeggen 
van al de artikelen des geloofs; niet altijd in een onvoorwaardelijk onderschrij-
ven van de Schrift; zelfs niet in een prediking waarin geen enkel woord wordt 
aangetroffen, dat de meest regtzinnigen keurmeester ergeren zou. Het belijden 
is het uitkomen voor de waarheid op het punt waar de verdediging het meest 
bezwaarlijk is, waar het belijden met lijden vergezeld is.’ (Revolutie en Reveil 
(1989), p. 19).

Innerlijkheid 
In zijn meest autobiografische Een correctie op de tijd (1985) noemt hij als het 
kritieke punt, ‘waar thans het belijden in gevaar is, de vervreemding van de 
subjectiviteit, van het innerlijk leven, van de persoonlijke toeëigening, van het 
geloof als de schat des harten’ (p. 36). Het opkomen voor het innerlijk, de eigen 
verhouding tot God, heeft Aalders  hoewel toch niet direct afkomstig uit hun 
kring  voor velen binnen de gereformeerde gezindte tot leidsman gemaakt. Niet 
weinigen zullen het blad van de vrienden van Kohlbrugge  Ecclesia, voorheen 
Kerkblaadje  zijn gaan lezen omdat Aalders daar (samen met ds. D. van Heyst) 
jarenlang de scepter zwaaide. Hij sprak regelmatig op jaarlijkse bijeenkomsten 
van de Vrienden. Dat was een belevenis vanwege zijn gaven als spreker. Je voelde 
je meegenomen door de meeslepende stijl en dat wat aparte  in het begin wat 
haperende  timbre dat iets mystieks, iets profetisch had.

Dit eigen, tegendraadse geluid heeft Aalders veel vijanden bezorgd. De theo-
logische hoofdstroom vond zijn geluid eenzijdig en te scherp. Wie wat van de 
geschriften van Aalders kent, zal merken dat daarin soms harde persoonlijk 
noten gekraakt worden. (Al ging het er in de jaren zestig en zeventig op meer 
terreinen  bijvoorbeeld in de politiek  stevig aan toe).

Maar wat de kern van zijn verzet betreft, lijkt Aalders toch ook weer gelijk te 
krijgen. Want na de maatschappijkritische fase in de theologie en het toejuichen 
van de secularisatie, komt men er nu achter dat zonder spiritualiteit en persoon-
lijk geloof geen kerk het houdt in de maalstroom van het voortgaande moder-
niseringsproces. Mogelijk heeft Aalders verder gekeken en dieper gepeild dan 
menigeen dacht. Opmerkelijk is bijvoorbeeld dat prof. H. Berkhof in zijn laatste 
publieke discussie  die rond de Godsverduistering  ronduit gezegd heeft in de 
jaren zestig de secularisatie veel te positief te hebben beoordeeld.

De nadruk op de innerlijkheid heeft Aalders onderbouwd met zijn visie op het 
burgerzijn van de christen van twee werelden. Religie is voor hem ‘de ontdekking 
en erkenning van tweeërlei werkelijkheid: een eeuwige en een vergankelijke, een 
onbeweeglijke en een wisselvallige, een hemelse en een aardse. Daarbij heeft de 
eerste ten opzicht van de andere het karakter van oorspronkelijkheid, volstrekt-
heid. Zij is heilig, zalig, goddelijk en daarom geldend, verplichtend, oordelend. 
Religie is de betrekking tussen die beide werkelijkheden. Religie maakt de aard-
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gebonden, vergankelijke, onrustige en wispelturige mens eerbiedig, vroom en 
wijs, omdat zij hem verwortelt in de waarheid en gerechtigheid van het eeuwige 
Zijn’ (Schepping of geschiedenis, 1969, p. 67).

Bij dit Zijn denkt men onwillekeurig aan Plato. En terecht, Plato is een van Aal-
ders’ voornaamste leermeesters. In Plato herkent hij een geestverwant die met hem 
het heimwee deelt naar het eeuwige. De ontdekking van het transcendente hebben 
we naar zijn mening te danken aan de Grieken en van de Grieken is Plato de meest 
dichterlijke en priesterlijke, zegt hij in Plato en het Christendom (1984, p. 45).

‘Weet u wie mij bij Plato gebracht heeft  Dat is Groen van Prinsterer geweest: 
Groen was een Platonist. Er is een klein geschriftje uit zijn jeugd waar hij nooit 
afstand van genomen heeft en dat handelt over de vraag ‘wat de grondelementen 
zijn in de geschiedenis van het christelijk geloof’. Groen wijst dan op het Griekse 
denken. Maar de Schrift rept ook van de ‘wijsheid der Egyptenaren’. Het verhaal 
gaat, dat Plato in Egypte geweest zou zijn en daar zijn inspiratie weer vandaan 
gehaald heeft. Alles hangt met alles samen. Zie Handelingen 7 vers 22.’
 Innerlijkheid hebben we volgens Aalders nodig om in onze door de techniek 
gekenmerkte tijd een ‘venster op de eeuwigheid’ te houden. ‘Een stad met alleen 
fabriekspijpen, kantoorgebouwen en huurkazernes is een horreur’ (In ver et te-
gen de tijd, p. 67). Is de mens zonder religie dan treedt ‘het verschijnsel op van de 
verveling, van de levenswalg’ (Revolutie en Reveil, p. 47).

Deze nadruk op innerlijkheid kwam bij Aalders niet in mindering op zijn belang-
stelling voor vragen van maatschappij en politiek. Zo heeft hij vaak geschreven 
over het belang van de politiek en goed bestuur. Het leven onder het Duitse juk 
had hem de waarde van de rechtsstaat doen inzien. Veel pleidooien voerde hij voor 
goed onderwijs en en goede opvoeding. Binnen het gezin en op de school worden 
jongeren gevormd voor de reis door het leven. Krijgen ze daar geen venster op de 
eeuwigheid mee, dan zijn ze onbekwaam om hun levensroeping te volgen.

Was Aalders vijftig jaar jonger  zo verzuchtte hij  dan zou hij graag meewer-
ken om de Leidse theologische faculteit  die zo wreed haar kerkelijke opleiding 
verliest  de plaats te laten zijn waar de grote vragen van kerk en cultuur aan-
gepakt worden. Want dat is in zijn ogen dringend nodig; de tijden vragen erom. 
Dr W. Aalders hoopt op 5 mei a.s. echter de leeftijd van de zeer, zeer sterken te 
bereiken. 90 jaar.

Jeugd
‘Veel domineeskinderen hebben eigenlijk geen vaste plek, geen thuisland, en ook 
ik heb daar last van gehad. Mijn vader, J.C. Aalders, was gereformeerd predi-
kant en ontving veel beroepen. Ik heb daardoor een zwervende jeugd gehad. Een 
tijd hebben we gewoond in Friesland, in Beetgumermolen. Aan Friesland bewaar 
ik rijke herinneringen. Ik vond dat een kostelijk land met kostelijke mensen. 
Mijn vader voelde zich daar ook erg thuis, en dat leverde een heel harmonische 
thuissituatie op.
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In 1918 werd mijn vader beroepen in Batavia. Idenburg  de oud gouverneur-ge-
neraal van Indië  en Colijn waren beiden lid van de beroepingscommissie voor 
de Gereformeerde Kerken in Indië en oefenden grote druk uit. Mijn vader nam 
het beroep aan en zo vertrokken we, terwijl Europa nog volop in oorlog was, 
naar Indië.

De reis erheen was een avontuur op zich. We konden vanwege de oorlog niet 
door het Suezkanaal, dus reisden we over Noorwegen naar Amerika. Vervolgens 
dwars door Amerika naar San Francisco en toen met de boot via Honolulu en 
Japan naar Batavia. Daar werden we hartelijk ontvangen door de gemeente, die 
al een tijd vacant was. Voor ons als gezin in zijn geheel was dat een rijke, mooie 
tijd, met overweldigende indrukken. Na vijfeneenhalf jaar was er een verlofperi-
ode. We reisden naar Nederland in de veronderstelling dat we terug zouden ke-
ren naar Indië. Maar om de een of andere reden besloot mijn vader in Nederland 
te blijven. Daarmee was Indië een gesloten boek geworden, maar ik heb er altijd 
naar terugverlangd. Later in mijn leven heb ik zelfs overwogen naar Indië te ver-
trekken, maar toen doemde aan de horizon inmiddels een nieuwe wereldoorlog 
op, en werd dat onmogelijk.

Nauwelijks terug in Nederland raakte mijn vader betrokken bij het conflict rond 
Geelkerken en sloot hij zich na diens afzetting aan bij de Gereformeerde Kerken 
in Hersteld Verband. Als hv-predikant diende hij de gemeente van Amsterdam-
Centrum. In Amsterdam-Zuid stonden Geelkerken en Buskes.

‘Ik heb erg veel aan mijn moeder te danken en aan een tante van mijn moeder, 
tante IJda. Tante IJda woonde in een hofje aan de Vijzelgracht en ik ging op 
zaterdagavond vaak bij haar op bezoek. In een kast had ze zowat alle werken 
van Kohlbrugge staan. Zij sprak daar veel over en ze verbond die lectuur met 
haar persoonlijke levenservaringen. Dat maakte veel indruk op mij, vooral ook 
omdat haar verhalen door mijn moeder beaamd werden. Vaak, voor het slapen 
gaan, kwam zij naar boven om met mij daarover te spreken. Van haar heb ik het 
persoonlijk geloof geleerd, als een eigen verhouding met God de Vader en het 
Evangelie van Jezus Christus. Dat is bepalend geweest, en daarvoor zou ik later 
telkens ruimte zoeken in de Hervormde Kerk.

Ik bewaar mooie herinneringen aan het Gereformeerd Gymnasium aan de Kei-
zersgracht. De rector was een neef van mij, neef Schaink, en de lerares Engels 
was een zuster van mijn moeder, en zo waren er nog meer bekenden. Toen ik 
van het gymnasium kwam, stond ik voor de keus van een studie en moest ik 
tegelijk besluiten of ik de weg van mijn vader zou volgen. Ik besloot dat laatste 
niet te doen. Voor mij was het Hersteld Verband een te klein, te beperkt milieu, 
met alle bezwaren van dien. Ik verlangde ernaar deel uit te maken van een grote 
volkskerk. Dus ben ik theologie gaan studeren in Utrecht. Dat leek mij dé weg 
om in te groeien in de Hervormde Kerk.’
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Studententijd
‘U moet nagaan, ik kwam uit de Gereformeerde Kerken, maar dan vooral uit de 
Indische Gereformeerde Kerken die ruimer waren dan wat we in Nederland ken-
den. Zo’n twistpunt als de letterlijke opvatting van de slang kon in Indië gewoon 
niet spelen. Toen ik theologie ging studeren, teerde ik op de indrukken van mijn 
moeder en van tante IJda. Waar vond ik daarvoor aansluiting in de theologie van 
de Hervormde Kerk

De man die daarbij het meest voor mij heeft betekend, was professor Maarten 
van Rhijn, later ook mijn promotor, een vrome, lieve man. Hij zei tegen me: ‘Aal-
ders, kom nou eens een middag alleen op mijn studeerkamer zitten, ik moet toch 
college geven. Kijk eens wat rond in mijn boekerij en ga daar vrij in grasduinen.’ 
Op die manier kon ik mij oriënteren in de theologische wereld waarin Maarten 
van Rhijn vertoefde. Zo ben ik op het onderwerp van mijn dissertatie gekomen: 
Pascal. Een andere figuur waar hij mij voortdurend op wees, was Luther. Die 
vond hij in reformatorisch opzicht de persoonlijkste, duidelijkste vertolker van 
het Evangelie.

Van Rhijn was van mening dat wij in Nederland een eigen vertolking van het 
Evangelie van de Reformatie hebben. En dat komt het meest tot uitdrukking, 
eerst in de mystiek van de Nadere Reformatie, maar later vooral in de ethi-
sche theologie. Dan noemde hij  en daar heb ik toen ook zelf de werken van 
aangeschaft  Daniël Chantepie de la Saussaye (1818  1874). Die is bepaald 
gereformeerd, hij waardeert Calvijn in diens staatkundige opvattingen (nbg, 
art. 36), maar hij is persoonlijker, ethischer. Meer: ‘wenn Christus nicht in dir 
geboren ist, so hast du noch nichts’, zoals Luther zei. De kring van ethische the-
ologen, Chantepie, Gunning, de gebroeders Jonker, dat was de kring waarin ik 
heb leren ademen in de studeerkamer van Maarten van Rhijn. Voor mij was dat 
een geweldige rijkdom.

Van Rhijn heeft me ook geholpen bij het vinden van een gemeente. Hij stuurde 
me naar ds. S.H.F.J. Berkelbach van der Sprenkel, de latere hoogleraar dogma-
tiek in Utrecht. Berkelbach was toen nog predikant in de Amsterdamse Staatslie-
denbuurt, één van de moeilijkste buurten. Hij ontving mij alsof ik een familielid 
was. Ik vroeg hem: ‘Moet ik naar Indië vertrekken, waar ik sterk toe neig, of 
moet ik toch in Nederland blijven ’ ‘Hier in Nederland heb je veel meer een 
taak’, zei Berkelbach, ‘en ik zal je helpen.’ Nog geen twee weken later kreeg ik 
een brief van hem en tegelijk één van de predikant van Wijk aan Zee, of ik daar 
hulppredikant wilde worden. Ik heb daar zo’n anderhalf jaar onder leiding van 
ds. J.A.L. Hovy  een fijnzinnige, aristocratische figuur, goed theoloog, goed 
exegeet, helemaal gevormd in de ethische traditie  kunnen werken. Zo zijn dat 
de theologen geweest die mij hebben gevormd: Van Rhijn, Berkelbach, en ook 
Hovy.
 In 1941 promoveerde ik op Pascal. Van Rhijn was mijn promotor, maar hij 
was ziek op de dag van de promotie. Hij werd vervangen door prof. J. Severijn, 
jarenlang voorzitter van de Gereformeerde Bond. Aan diens verdienste wil ik 
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helemaal niets afdoen, maar dit onderwerp ging hem duidelijk boven de pet. Hij 
bedekte zijn onkunde met stichtelijkheid. De volgende dag werd ik aan het ziek-
bed van Van Rhijn geroepen, die me zei, dat hij het een uitstekende dissertatie 
vond.

In Wijk aan Zee heb heb ik mijn vrouw leren kennen. Men zei wel eens: ‘Je hebt 
je een hulp gepreekt, als hulpprediker.’ Wijk aan Zee was ook mijn ingang in 
de Hervormde Kerk. Op aanbeveling van Hovy en Van Rhijn heb ik een beroep 
gekregen naar Friesland. Mijn eerste twee gemeenten waren in Friesland: Ooster-
zee en Koudum. Van mijn loopbaan als predikant is dat de rijkste tijd geweest: 
Koudum, een confessionele gemeente, maar ruim, open. Ze zeggen wel eens: 
Fries confessioneel is iets anders dan gewoon confessioneel, zoals ook Fries anti-
revolutionair anders was dan gewoon ar en Fries christen-historisch anders dan 
gewoon ch.

In Koudum heb ik de opmars van de Duitse troepen gezien; we kregen vluchtelin-
gen over de vloer uit Makkum. Het was volop oorlog, en die tijd raakte me diep. 
In mijn radeloosheid had ik enorm behoefte aan een boek, aan theologie, die me 
daar bovenuit kon tillen. Zo kwam ik terecht bij De Servo Arbitrio van Luther. 
Luther doorzag de mens en de gevaren van de mens. Er staan passages in over de 
geschiedenis in haar huiveringwekkende gedaante, waarbij God zich openbaart 
als de Deus absconditus, de verborgen God. Dat sprak me geweldig aan, en sinds 
die tijd heb ik een bijzondere band met De Servo Arbitrio van Luther.

Ik kreeg veel beroepen maar ik was erg gehecht geraakt aan Koudum. Daarover 
had ik echter geen goed geweten, omdat ik vond dat we het daar té goed had-
den. Toen kreeg ik, anderhalf jaar na het begin van de oorlog, het beroep naar 
Groningen. Ik was jong en het was een belangrijke gemeente, dus ik dacht: met 
Gods hulp, ik ga mij in het water storten. Maar ik weet wel dat het afscheid van 
Koudum mij zoveel deed, dat ik bij mijn afscheidspreek heb zitten grienen op de 
preekstoel.

We zijn toen naar Groningen verhuisd, naar een klein bovenhuis. Voor zover in 
ons vermogen was, hebben we joden geholpen, onderduikers in huis genomen. 
In die Groningse tijd hebben we veel van de oorlog meegemaakt: de beschieting 
van Groningen en ook de bevrijding.’

Liturgie
‘Direct na de oorlog ging er veel veranderen. Ik deelde het optimisme dat direct 
na de oorlog heerste. Ik dacht: ‘God geeft ons een nieuwe kans, het is een won-
der, dat wij uit deze nachtelijke verschrikking gekomen zijn.’ Ik heb daarover 
geschreven aan het slot van mijn boek Nederland als protestantse natie: ‘Dit is 
een wonder en we moeten beseffen dat het een Godswonder is, dat we weer in de 
vrijheid gekomen zijn. Dat we niet onder die baarlijke antichrist Hitler hebben 
hoeven blijven leven.’
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Er kwamen veel uitnodigingen en veel verzoeken op mij af. Ik kreeg de vraag 
voorgelegd, of ik docent wilde worden van Kerk en Wereld in Driebergen. Kerk 
en Wereld was mede door toedoen van dr W. Banning opgericht. Ik dacht: ‘Nee, 
dat is niets voor mij, ik wil in de gemeente zijn, in het hart van de kerk.’ Ook 
kreeg ik een uitnodiging van prof. H. Kraemer uit Leiden. Hij vroeg mij of ik 
belangstelling had voor een nieuw hoogleraarschap in de zendingswetenschap, 
in Oegstgeest. Ik zei opnieuw nee, want ik wilde predikant zijn, het Evangelie in 
deze tijd brengen, dat zag ik als mijn opgave. En een derde uitnodiging die ik in 
mijn Groningse tijd ontving, was de vraag of ik de opvolger wilde worden van 
Miskotte. Die was benoemd tot hoogleraar in Leiden, dus zijn plaats in Am-
sterdam-Zuid was vacant. Het was een beroep met boeiende aspecten. Dit was 
wat voor mij: werken onder intellectuelen in Amsterdam-Zuid in de Willem de 
Zwijgerkerk. Toen ik daar kwam om te kijken, heb ik Miskotte zelf gevraagd, 
wat hij ervan vond. Hij zei dat hij mij daar ongeschikt voor achtte. Achteraf ben 
ik te weten gekomen wat hij tegen me had. Het had te maken met mijn reserves 
ten opzichte van Karl Barth, die in die tijd allerwege hogelijk vereerd werd.

In plaats van naar Amsterdam zijn wij naar Den Haag gegaan toen ik beroepen 
werd in een stadsgedeelte dat door de Duitsers was leeggeroofd. Ik mocht er de 
Maranathakerk bouwen. Ik heb daar weloverwogen liturgische vernieuwingen 
doorgevoerd, zoals een liturgisch centrum en knielbanken, want voor mij is liturgie 
de vormgeving van het geloof in de persoonlijke aanbidding. De liturgie was voor 
mij het remedie tegen de vermaatschappelijking van het Evangelie. Alsof we eerst 
en voor al een maatschappelijk individu zouden zijn; dat is niet waar: we zijn eerst 
schepsel Gods. Mens zijn betekent: in de verantwoordelijkheid voor God staan.

Voor mij was de Maranathakerk een huis van aanbidding. Als Christus de wis-
selaars  de sociologen, de economen  de tempel uit stuurt, dan zegt hij: Is het 
huis mijns Vaders niet een huis van aanbidding  Dat heb ik geprobeerd te ver-
wezenlijken in de Maranathakerk. Ik heb er een fijne, trouwe gemeente gehad. 
Maar Den Haag als zodanig . Ik vereenzaamde  behalve door de Barthiaanse 
theologie  nog veel sterker door die versociologisering van het theologische 
denken in de kerken.’
 Aalders is van mening dat een sociologische benadering van kerk en theologie 
veel schade heeft aangericht. ‘D t is de wetenschap die ontzettend veel kwaad 
heeft gedaan. Die heeft enorm opgang gemaakt. Die faculteit stroomde vol met 
studenten, ik heb dat in Nijmegen zien gebeuren. Alles was op een gegeven mo-
ment sociologie. Er was geen theologisch vraagstuk of het moest ook van de 
sociologische kant benaderd worden. Daar keerde ik me fel tegen. De theologie 
kent de zonde wel, maar niet de zonde in de zin van Karl Marx en Friedrich En-
gels: als maatschappelijk kwaad. Zonde wijst op een persoonlijke, geblokkeerde 
godsverhouding. Wij komen tot het Evangelie nooit via de sociologie, maar via 
het persoonlijk geloof. Dan zeg ik met de ethische theologie: het geloof is gewor-
teld in het geweten, in het persoonlijke, in het persoon zijn. En juist dat persoon 
zijn wordt schade aangedaan door de versociologisering van het denken en van 
de maatschappij en van de religie en van de cultuur.
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De restanten van de wet zijn ingeschapen in ieder mens, en daar kan, mag, ja 
moet je dus ook bij ieder mens aan apelleren. En dat is een heel ander appèl dan 
het appèl van de bevrijdingstheologie, of de emancipatie van vrouw, of kind, 
of wat dan ook. Je moet appelleren aan het geweten, de stem van God vanuit 
de schepping. Want er leven zoveel van die scheppingsfragmenten voort in elke 
ziel, maar zij moeten moet gewekt worden. Dat is de taak van de prediking, de 
catechese en de zielszorg’

arth
Net als veel anderen heeft Aalders aanvankelijk in Karl Barth de theoloog gezien 
die nieuwe wegen voor geloof en theologie zou wijzen. Gaandeweg bekruipt hem 
echter het gevoel dat bij Barth er toch wel belangrijke wissels omgaan. In het 
Kerkblaadje van 15 juli 1988 schrijft hij naar aanleiding van een deel over Barth 
in het Verzameld Werk van Miskotte een artikel onder de titel ‘Waarom ik met 
Karl arth gebroken heb’. Trefzeker verwoordt hij daarin welke indruk Barth op 
hem en zijn collega’s maakte. In mijn herinnering zie ik ons op mijn studeerkamer 
in Koudum nog bij elkaar zitten met de volumineuze delen I,1 en I,2 van Barths 
Kichliche Dogmatik op de knieën. Na de inleiding van een onzer brak de discus-
sie los, waarbij de ouderen en meer begaafden de jongeren op weg hielpen om de 
zware theologische kost op te nemen en te verteren. Wij bedienden ons van een 
eigen jargon, dat een mengsel was van duits en nederlands, ontstaan uit het taal-
eigen van Karl Barth en de artikelen van Miskotte. Hoe moeilijker de stof was en 
hoe verwarder de gesprekken, hoe zwaarder er gerookt werd. En als wij tenslotte 
in het middaguur gezamenlijk een boterham nuttigden, hadden wij allemaal het 
dankbare gevoel in een tijd te mogen leven, waarin zoveel nieuwe en belangrijke 
dingen aan de orde werden gesteld, die wezenlijk waren voor ons ambtswerk, met 
name voor de prediking. Zie, bij het lezen van dit boek waarin tal van Miskotte’s 
artikelen over Barth zijn bijeen gebracht, stond die lang vervlogen tijd opeens weer 
voor me. Ik beleefde opnieuw iets van de blijdschap van een kerkelijk en theolo-
gisch réveil uit de dertiger jaren. Maar gaandeweg slaat de twijfel toe, veroorzaakt 
door Barths stelling ‘dat er uit Golgotha niets anders te lezen valt dan wat er in 
Gods hart geschreven is’, dus dat er geen achtergrond achter Jezus is dan Hijzelf. 
Deze concentratie op Jezus Christus leidt tot een verschraling van de theologie. 
Alles wordt vanuit dit gezichtspunt benaderd. Het is de verabsolutering van dit op 
zichzelf nog wel aanvaardbare gezichtspunt dat tot ontsporingen heeft geleid. Al-
lengs heeft zijn theologie een al te simpel en triomfalistisch karakter gekregen.’

Aalders beschrijft zijn afstand nemen van Barth als ‘een langzaam verlopend 
loswekingsproces’. ‘Eerst was er de twijfel of Barth met zijn correctie van de ver-
kiezingsleer recht deed aan Luther, aan Calvijn, aan Dordt. Toen was er de ont-
hutsing over Barth’s radicale vervloeking van alle natuurlijke openbaring, waar 
toch artikel 2 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis een heel ander geluid laat 
horen. Dan de omkeer in de verhouding van Wet en Evangelie, van Schepping 
en Verzoening. En tenslotte de uitmonding van dat alles in een triomfalistische 
apostolaatsleer. Achteraf bezien is de pen rief uit 1967 voor ons geweest de 
breuk met de Dogmatik van Barth.’
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‘Kort na de oorlog heb ik een tweetal boeken geschreven: De oer-christelijke 
gemeente en Cultuur en Sacrament. Die waren niet Barthiaans en ik merkte dat 
ik vereenzaamde. Er waren maar enkelen die dat ook zo voelden en met wie ik 
contact onderhield. Van Rhijn was helaas overleden en dat was een groot verlies 
voor mij. Hovy was vroeg oud, daar had ik ook geen contact meer mee. Maar 
met prof. J.N. Bakhuizen van den Brink, W.A. Zeijdner, en zo waren er nog en-
kelen, daar had ik contact mee.

Tegen Bakhuizen  een man van gezag toen  heb ik toen eens gezegd: zouden 
we niet een nieuwe Ethische Vereniging kunnen oprichten om het gedachtengoed 
van Chantepie en Gunning c.s. opnieuw in de kerk tot leven te brengen  Hij zei: 
‘Ik zal het met vrienden bespreken en peilen of we een kans hebben.’ Na verloop 
van tijd belde hij me op en zei: ‘We moeten het maar niet doen. We moeten eerst 
dit Barthiaanse tij laten passeren, want er is geen beginnen aan.’ Alles stond in 
het teken van Karl Barth. Zo’n heel instituut als Kerk en Wereld, F.J. Pop en 
Banning. Alles werd Barthiaans, maar het ergste vond ik: wat Barthiaans werd, 
werd ook rood. Uit die tijd stamt de bekende uitspraak van Barth: Hitler was 
een schurk en een crimineel, maar Stalin was ‘ein sozial bewogener Mensch’, en 
daar moesten we aansluiting bij zoeken. Hij zocht aansluiting in het Oostblok 
en had daar volgelingen: Hromatka in Tsjecho-Slowakije, Gollwitzer in Berlijn. 
Gollwitzer  die veel contacten onderhield met de Bader Meinhof Groep.

Ik had helemaal geen behoefte om daar tegenover rechts te zijn, maar wel: het 
Evangelie vrij te houden van deze nieuwe politieke en ideologische binding. Daar 
hadden we juist de verschrikkingen van gezien, in het nationaal-socialisme. La-
ter heb ik daar mijn boek Theocratie of Ideologie (1977) aan gewijd. Daar heb 
ik met nadruk gesteld: theocratie is geen ideologie, maar het persoonlijk geloof 
dat de heiligmaking ook in deze wereld ernstig neemt en zich daarom ook niet 
wil onttrekken aan de maatschappelijke, politieke en economische verantwoor-
delijkheid. Maar nooit en te nimmer als ideologie. En het stalinisme was een even 
gevaarlijke en afgrondelijke ideologie als het nationaal-socialisme. Ik herinner me 
het afscheid van W. Nijenhuis als kerkhistoricus in Groningen. Zijn afscheids-
rede was uitdrukkelijk gericht tegen Groens ngeloof en Revolutie: ‘Geloof en 
Revolutie’. Wij moeten als christenen de revolutie als mogelijk instrument durven 
hanteren om de armen te bevrijden, daarbij hoeven we geen middel te schuwen, 
ook het geweld niet. De hele Hervormde Kerk ging die koers varen.’

ij arth ie je een concentratie op Je us Christus. Daarvan egt u  die is te ge-
concentreerd, wat er omheen ligt is ook nodig  
‘Ja, het Evangelie betekent: de menswording, dat Hij in de geschiedenis is geko-
men. Dan moet je toch weten wat de geschiedenis is, en een mensbeeld hebben. 
Bij Barth is het Evangelie geworden tot een komeet. Die ploft in de wereld neer. 
Maar het heeft geen landingsplaats. Als in de Galatenbrief staat dat de volheid 
des tijds gekomen is, dan heeft dat toch zin  Welnu: die volheid des tijds ken-
nen wij, zij is ontstaan in de Galoet, de diaspora, de verwoesting van Jeruzalem. 
Wat een rampzalige historische situatie  Maar dat was nu juist de tijd waarvan 
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Christus zegt: nu kan mijn boodschap gehoord worden. God is werkzaam in de 
geschiedenis: de ontwikkeling heeft een voortgang gehad door de intertestamen-
taire tijd heen. Als je daar niets vanaf weet, dan begrijp je nooit Johannes de 
Doper en dan kun je niet Christus’ optreden en zijn boodschap ‘Het Koninkrijk 
Gods is nabijgekomen’ verstaan. Het is zo w r wat Groen zegt in het begin van 
zijn ngeloof en Revolutie: er staat geschreven èn er is geschied

Nijmegen 
‘Van 1967 tot 1975 ben ik in Nijmegen lector in de protestantse theologie geweest. 
Toen ik benaderd werd, heb ik eerst contact opgenomen met de secretaris-generaal 
van de Hervormde Kerk. Ik zei: ‘Ik zou ontzaglijk graag betrokken willen worden 
bij de opleiding van studenten tot predikanten in Utrecht of aan een andere univer-
siteit. Hij zei: ‘Dan moet ik informeren of je enige kans zou maken bij toekomstige 
vacatures. Na een dag of tien belde hij me op en zei: ‘Je hoeft nergens op te rekenen, 
want je papieren staan slecht èn vanwege je liturgie èn vanwege je anti-Barthiaanse 
stellingname.’ Ik zei: ‘Dan weet je wat er gaat gebeuren. Dan zal ik met verdriet 
in mijn hart naar Nijmegen gaan.’ Ik had een jaar of zestien in Den Haag gestaan, 
en je moet niet te lang op één plaats blijven. Dus heb ik Nijmegen aangenomen. Ik 
had uitdrukkelijk van tevoren geïnformeerd, of ze wisten wat voor vlees ze in de 
kuip hadden. Ik zei: ik ben een leerling van Luther, van Kierkegaard, ik kom uit de 
Hervormde Kerk als een ethisch theoloog. Ik verzet me tegen het linkse gedoe en 
tegen dit hoe langer hoe meer ideologisch gekleurde Barthianisme. En toen zeiden 
de hoogleraren met wie ik contact had: Passen doe je hier niet, maar we hebben 
je nodig. Want wij zijn ook bezorgd over de ontwikkelingen in de rk Kerk. En jij 
hebt meer ervaring, kom over en help ons. Ik heb het gedaan en heb een oratie 
gehouden over ‘Luther, de derde Elia’. Daarmee heb ik kleur bekend, en bij de 
felicitaties in de senaatskamer, zeiden er twee: we beschouwen je komst hier niet 
als een zegen maar als een straf. Dit is niet wat we hier nodig hebben.

Toen kwamen de zestiger jaren met de studentenrevolte: toen was alles links, 
puur links. Op een morgen verschenen er maar vier studenten in mijn college. 
Ik vroeg wat er aan de hand was. Het antwoord was, dat er een havenstaking in 
Rotterdam was, en dat iedereen daarheen was, om solidair te zijn.

Nijmegen is in de periode dat ik er werkte helemaal links geworden. Dat maakte 
het voor mij niet gemakkelijk. In 1967 liepen de hoogleraren, voornamelijk do-
minicanen en jezuïeten, nog in het habijt. Binnen een paar jaar liep bijna iedereen 
in coltrui en op sandalen. Wilde je progressief zijn dan moest je de ‘shabby look’ 
aanmeten. Ik was als een van de weinigen nog netjes gekleed. Ik was niet pro-
gressief: ik droeg een das als altijd en gaf college als altijd, over Luther en over 
Kierkegaard. Maar wel altijd met de spits gericht tegen de collectivisering en 
de versociologisering en de vermaatschappelijking van het Evangelie en van het 
geloof. Ik heb het uitgehouden tot mijn pensioen. Toen vanuit Rome een klacht 
tegen Schillebeekcx werd ingediend en de faculteitsraad zich solidair met hem 
wilde opstellen, heb ik als enige mij onthouden van stemming. Dat werd me niet 
in dank afgenomen.
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Een van de punten die het in Nijmegen extra moeilijk maakte, was de benoeming 
van een tweede protestant op een docentenpost. Dat was Arend van Leeuwen, 
met zijn inaugurele oratie Pecunia olet, helemaal gericht tegen het Amerikaanse 
kapitalisme. Het moderne Jeruzalem zei hij, was Moskou. Aan hem kon je zien, 
hoe diep de ontwikkelingen toen ingrepen. Want Arend van Leeuwen was een 
leerling van Hendrik Kraemer, en Kraemer was het die mij oorspronkelijk ge-
vraagd had voor Leiden. Kraemer was ondertussen benoemd aan het Instituut 
Bossey van de Wereldraad van Kerken in Genève. En hoe naar ik het ook vind 
om te zeggen  want Kraemer was een fijne, innemende figuur  maar hij was zo 
onder de indruk gekomen van de Wereldraad en alles wat zich daar afspeelde, 
dat ook hij links door de bocht was gegaan.’

Tegenstem 
‘Hoe is mijn eigen ontwikkeling nu onder dit alles geweest  Behalve aan mijn 
geschriften  vooral Ideologie of theocratie, De overlevingskansen van een pro-
testantse natie, Luther en de angst van het westen  is dat ook af te leiden uit 
enkele typische gebeurtenissen waar ik met anderen bij betrokken ben geweest. 
Ik doel op de verschijning van eerst de pen rief (1967), toen het Getuigenis 
(1971) en ten slotte het Hervormd Pleidooi (1994). Die vormen een eenheid.

Welke lijn loopt daar nu door heen  Die is het duidelijkst zichtbaar in het eerste 
geschrift. De pen rief waarin ik, tegen de enorme nadruk op het apostolaat 
en niet meer op de belijdenis, terugriep tot de kern, namelijk: ik geloof, het 
persoonlijk karakter van het geloof. Wil ze werkelijk effect hebben, dan moet 
prediking persoonsgericht zijn, en geen maatschappelijk appèl of iets dergelijks. 
Het Evangelie is brood voor het hart en daarop vooral  want ik mag nu wel 
zeggen dat ik de opsteller geweest ben van die pen rief  is de nadruk gelegd. 
Het was het terugroepen van het progressief gekleurde politieke apostolaat tot 
de persoonlijke godsverhouding.

We hebben geprobeerd ook Van Ruler en Van Niftrik mee te krijgen. Die heb-
ben daarvan afgezien, omdat ze toch nog mogelijkheden in de Hervormde Kerk 
zagen. Van Niftrik was een overtuigde Barthiaan, die kon zich niet veroorloven 
om een dergelijk on-Barthiaans geluid te laten horen. Maar een jaar of twee drie 
later belde hij me op en zei: ‘Aalders, ik geloof dat je gelijk hebt. Het gaat niet 
goed, de hele kerk verlinkst.’ Albert van den Heuvel was benoemd tot secreta-
ris-generaal. Alle hoogleraarsbenoemingen werden getoetst op voldoende maat-
schappijkritische houding.

We wilden toen een nieuwe boodschap de kerk insturen onder de naam van Het 
Getuigenis. Toen Het Getuigenis uitging, was het aanleiding tot een zeer per-
soonlijke, nauwe vriendschap tussen Van Niftrik en mij. Hij is toen, zoals u weet, 
onder de lawine van beschuldigingen en verdachtmakingen die over hem uitge-
stort zijn, aan een hartinfarct overleden. Hij heeft dat niet kunnen verwerken. 
Hij was van de grote vertolker van Barth in Nederland tot de afvallige geworden. 
Hij is begraven in Arnhem, Moscova heette die begraafplaats geloof ik. Ik zie 
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ons daar nog staan, als klein groepje ondertekenaars van Het Getuigenis, maar 
wij kregen het woord niet. Het woord werd uitsluitend gevoerd door mensen 
die Van Niftrik waardeerden als degene die studenten de Barthiaanse theologie 
geleerd had en die die invloed ook in de nieuwe kerkorde had zichtbaar gemaakt. 
Daarna is de ontwikkeling steeds verder gegaan en zijn we in het Samen op Weg-
proces terecht gekomen. Dat sow-proces is enorm vergemakkelijkt doordat alle 
kerken die daarbij betrokken waren, gestempeld waren door de sociologische 
benadering van het Evangelie, alsof het Evangelie vooral naastenliefde is. Met 
zag niet meer in dat als de hoofdsom van de wet God liefhebben boven alles is, 
dat dan ook werkelijk boven alles gaat en dat daar een volheid in schuilt die zich 
eenvoudigweg niet vertalen laat in het maatschappelijke, economische, histori-
sche. Nee zegt men: deze twee zijn één. Menigmaal heb ik aan deze mensen uit-
gelegd dat dat wel in de Nederlandse vertaling staat, maar niet in het Grieks. In 
het Grieks staat er homoios: en homoios is niet identiek of gelijk, maar ‘gelijkend 
op’. Ze zijn niet gelijk, maar verwant. Het eerste en het grote gebod blijft: God 
liefhebben en daarvoor staat de kerk. Natuurlijk mogen partijen en vakbonden 
e.d. aanvullingen geven in praktische toepassing van naastenliefde. Maar de kerk 
heeft te staan voor het eerste gebod: gij zult de Here liefhebben boven alles. Het 
hart van de Kerk als planting Gods in deze wereld is de aanbidding.

De sow-kerken vonden elkaar in de verhorizontalisering van het geloof. De Ge-
reformeerde Kerken zijn daar in sneltreinvaart bij gekomen. Denk aan figuren 
als Bruins Slot, indertijd hoofdredacteur van Trouw, of De Gaay Fortman. Dat 
sow-proces was gefundenes Fressen voor hen. Behalve voor diegenen die nog 
enig gevoel hadden voor de belijdenis en het eerste gebod, of Luthers Sola Fide, 
of S ren Kierkegaards Ein elne  en die beseften dat je pas d n van naastenliefde 
kunt spreken. In dat kader verscheen er in 1994 nog eens een appèl, het Her-
vormd Pleidooi.’

n e Tijd een Galoet 
‘Wanneer ik nu die drie geschriften op een rij zet, dan is het eerste: God liefheb-
ben boven alles. Het tweede was vooral gericht tegen de ontkrachting van de Wet 
in haar hoofdsom, dus tegen de socalisering van het Evangelie. Pas vanuit het 
eerste en grote gebod wordt het tweede als daaruit voortvloeiend en erop gelij-
kend (homoios) verstaan. Naastenliefe is primair een geloofszaak en daarom ook 
primair op het persoon-zijn van de mens gericht. Dat is het wezenlijke verschil 
tussen diakonale en sociale zorg.
 En wat bedoelden wij met het derde geschrift dat de mooie naam draagt: 
Hervormd Pleidooi  Het was een pleitrede van pleiters voor de Volkskerk als 
Planting Gods in de Lage Landen: de Nederlandse Hervormde Kerk. Eij lieten 
een hartekreet horen: Spaar om Gods wil toch de Kerk als Arke des Behouds; als 
Arke waarin de rechte orde van eerste en tweede Gebod bewaard blijft en waarin 
het Nederlandse Volk blijft gedenken: Er staat geschreven èn er is geschied  De 
verantwoordelijke ambten in de Kerk hebben het pleidooi naast zich neerglegd. 
met de vrijzinnig gereformeerden en lutheranen hebben zij de progressiviteit ge-
steld boven de historie. Daarmee hebben zij een grote schuld op zich geladen.
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Ons volk kent meer van zulke trouwbreuken. Het is niet beter dan Israël en 
Frankrijk (1789) en Duitsland (1934). Het Wilhelmus spreekt al van zulke diep-
tepunten: Maar onze Heer hierboven die alle ding regeert, Die men altijd moet 
loven, en heeft het niet begeert. De Bijbel leert ons echter om ook over zulke 
dieptepunten heen te zien. De Engelse theoloog Langmead Casserley sprak eens 
de wijze, diepe woorden: In de wereld zegt men: de zaak is ernstig, maar niet ho-
peloos. Het geloof spreekt daarentegen: de zaak is hopeloos, maar niet ernstig.

ntwaart u ergens kleine tekens van hoop, van vernieuwing  
‘Gewoonlijk ga je dan speuren in de kerkgeschiedenis of je in soortgelijke situaties 
iets van een doorbraak, een wending kunt waarnemen. Ik denk aan een figuur 
als Luther bij de ineenstorting van het Middeleeuwse Corpus Christianum en het 
oprukken van de Turken tot voor Wenen. Hij sprak toen de geladen woorden: 
‘Jeder warte, was Gott machen wird, und lasse gehen, was da geht, fahren wie es 
f hrt, es is doch hinfort nichts Gutes mehr zu hoffen; das T pfen ist zerbrochen 
und die Suppe versch tet, wir m gen die Scherben vollends hinnach wagen und, 
so viel es m glich is, guter Muths dazu sein, wie uns Christus lehrt und spricht 
von solcher b sen Zeit, Luc. 21:28: Wenn ihr solcher sehet, so sehet auf, und 
richtet eur H upter auf, denn eure Erl sung kommt, und ist nahe.’
 Behalve in de Reformatie zijn ook in de Réveil-kring in de19e eeuw dergelijke 
geluiden gehoord in verband met de Franse Revolutie en het opkomend Libe-
ralisme. Ik noem slechts Edmund Burke en Groen van Prinsterer, Kierkegaard 
en Kohlbrugge. Men zou ze galoet-profeten kunnen noemen. Want de galoet in 
Israël is het eerste duidelijke teken van het aanbreken van ongekende geschiede-
nis-weeën. Maar,  het Hebreeuwse woord: galoet betekent: onthulling, openba-
ring. Er staan in de galoet dus grote dingen te gebeuren.

Ik ben op het ogenblik aan het werk om na te speuren hoe in de intertestamen-
taire periode, dat is de galoet, God groot en belangrijk voorbereidend werk 
deed voor de komst van Zijn Zoon. De rijkste vrucht van die tijdsweeën is de 
Septuagint geweest, de Griekse vertaling van het Oude Testament. Méér dan alle 
profeten is de Septuagint wegbereider van het Evangelie geweest in één van de 
duisterste perioden van de Oude Geschiedenis. Ik vestig mijn hoop erop, dat in 
in een tijd als de onze, waarin het vat gebroken is (om met Luther te spreken), 
wij ons zullen vasthouden aan de woorden uit Openbaring 22;20: ‘Hij die deze 
dingen getuigt, zegt: Ja, ik kom spoedig’.

Welke opdracht iet u nu voor Kerk en theologie  
‘Ik zou willen beginnen met te zeggen: geloven is het meest redelijke wat een 
mens kan doen. Geloven is het a priori van de mens als redelijk wezen. Alsof wij 
als redelijke wezens bang zouden moeten zijn voor de Griekse rede of Westerse 
wetenschap of voor de historische kritiek en archeologie en paleontologie  Maar 
dan moet je wel moedig zijn en het uiterste van je intellectuele vermogens vragen. 
Lafheid, traagheid, luiheid zijn van den Boze  Ook wereldmijding en mystiek kan 
lafheid en traagheid zijn.
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Door de enorme vlucht van kennis en wetenschap heeft de Kerk en de theologie 
niet zo zeer mensen in de zorgsector nodig, geen praktische en sociale werkers, 
maar hoogontwikkelde, begaafde, erudiete intellectuelen, die zich geworteld we-
ten in het Evangelie, die de tijd verstaan en zich niet laten imponeren door frasen 
en kreten. Wetenschap berust op facts. Geloven op zuivere interpretatie van de 
feiten. Credo ut intelligam  De volstrekt antithese van Kuyper én van Karl Barth, 
daar kan ik niets mee. Die is hard, onbarmhartig, steriel. Die maakt vadsige, 
triomfalistische theologen.
 Ik zou willen dat er een theologie kwam, die probeerde uit de Europese cul-
tuur de grote waarden die daarin  onder sterke invloed van het christelijk 
geloof  zijn opgekomen, weer opnieuw onder woorden te brengen. Ik denk dan 
aan figuren als Kant, Hegel, en ik durf zelfs zeggen Heidegger. En ik zou ook 
willen noemen Carl Jung met zijn leer van de archetypen van de ziel. Hij heeft 
gezegd: er leven in de diepten van de menselijke ziel  en mijn pastorale praktijk 
heeft me dat laten zien  wonderlijke, gelijkluidende voorstellingen die alleen 
maar vanuit de schepping begrepen kunnen worden. Die kun je niet zo maar ge-
bruiken, want dan kom je bij de new age terecht. Het moet zijn bijbelse inspiratie 
en correctie hebben. En dan heb je Schrift-theologen van formaat nodig. Het 
land zit vol theologen, maar van een kleine allure. Ik geneer me als theoloog als 
ik lees de werken van Kuitert en Den Heijer. Dat is zo laag. Terwijl christenen 
aristocraten van de wetenschap zijn. Wij moeten als theologen de hoge allure 
herwinnen van een figuur als Abraham; als Mozes, Salomo, Jesaja, Daniël, als 
de Apostelen en Leraren van de Vroege Kerk. Daar vraagt onze tijd om. Mag ik 
afsluiten met een citaat van Edmund Burke  ‘If we do not get some security for 
the doctrines whicht a man draws from Scriptures, we not only permit but we 
actually pay for all the dangerous fanaticism which can be produced to corrupt 
our people and to decay the puclic worship of the country’.

Nawoord 
In de tijd dat we dit interview uitwerkten is dr. Aalders getroffen door een groot 
verlies. Na een huwelijk van 63 jaar, ontvalt hem vrij plotseling zijn geliefde 
vrouw, Sara Geertruida Huender. Op 8 maart jl. is zij begraven op Oud Eik en 
Duinen in Den Haag. Aan dit interview voegt Aalders graag een woord toe ter 
nagedachtenis aan haar: Het zal ieder duidelijk zijn dat een christelijk leven vele 
decennia in z  een turbulente en apokalyptische eeuw als de onze niet mogelijk 
zou geweest zijn zonder de aanvulling en ondersteuning van een hulpe tegenover 
(Genesis 2), die vanuit eigen zielsbehoefte en ervaring de vroomheid des harten 
zocht, kende en praktizeerde. Het is daarom tot haar herinnering dat ik de de 
gezangregels aanhaal die haar dierbaar waren en die voor mij h r geestelijk 
beeld zijn:

 Hoe glanst bij Gods kinderen het innerlijk leven,
 al zijn zij door zonlicht en regen verweerd.
 Wat hun door de Koning des lichts is gegeven,
 dat houden zij teder naar binnen gekeerd.
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 Het hart van hun werken,
 dat niemand kan merken,
 verlicht hen met liefde in leven en sterven
 en doet hen de hemelse zaligheid erven.

elangrijke werken van dr. W. Aalders 
 Pascal als apologetisch prediker (1941, dissertatie)
 Cultuur en Sacrament (1948)
 In verzet tegen de tijd (1964)
 Theologie der verontrusting (1968)
 Schepping of geschiedenis (1969)
 Man en vrouw in een revolutionaire tijd (1974)
 Theocratie of ideologie (1977)
 Wet, Tragedie, Evangelie  een andere benadering van het boek Job (1979)
 Luther en de angst van het Westen (1982)
 Plato en het Christendom (1984)
 De tijdgeest weerstaan (verzamelde opstellen uit het Kerkblaadje, 1984)
 Een correctie op de tijd  terugblik op mijn weg door de kerk (1985)
 De overlevingskansen van een protestantse natie (1987)
 Revolutie en Reveil (1989)
 Antwoord op de Godsverduistering (1992)
 De Kerk het hart van de wereldgeschiedenis (1996)

Dit najaar verschijnt Deo Volente: De Septuagint. rug tussen Kerk en Syna-
goge, bij uitgeverij Groen Jongbloed, Heereveen
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p de eerste kerstdag overleed op de leeftijd van 96 jaar dr. W. Aalders, the-
oloog der verontrusting, levenslang in ver et tegen de tijd. Dr. M.J. Aalders 
gedenkt hem door hem een plaats te geven naast ijn vader J.C. Aalders, die in 
19 6 met Geelkerken meeging en in 19 6 hervormd werd, en naast ijn broer, 
dr. C. Aalders, pastoraal-theoloog 

 a ers Willem Aalders was de zoon van ds. J.C. Aalders. Deze wierp zich 
in 1916 op als woordvoerder van de kritische ‘beweging der jongeren’ binnen 
de Gereformeerde Kerken. Hij maakte zich zorgen om het teloorgaan van de 
bevindelijke vroomheid in de gkn. Hij weet dat vooral aan de invloed van de 
latere A. Kuyper en diens leer van de ‘gemeene gratie’. De gkn verburgerlijkten, 
en verzaakten daarmee hun eerste liefde, zo meende hij. Voor hem reden om zich 
aan te sluiten bij Geelkerken. Aalders had behoefte aan een innig geloofsleven. 
Deze behoefte heeft hem nooit meer verlaten, en levenslang is hij daarnaar op 
zoek geweest. Zo wist hij zich aangesproken door de Oxford Movement (Morele 
Herbewapening), door de piëtistische Gemeenschapsbond, en door de Orde der 
Getuigen van Christus. Deze beweging ontpopte zich echter steeds meer als een 
nsb-organisatie, en toen hij dat gewaar werd, brak hij ermee (1936). Van de nsb 
moest hij niets hebben. 
 De levensweg van J.C. Aalders was geplaveid met talloze kerkelijke moeilijkhe-
den. Niet alleen botste het verlangen van Aalders naar waarachtige godservaring 
en kerkelijke gemeenschap met de harde realiteit van het kerkelijk leven, ook zijn 
persoonlijkheid was een factor van betekenis. Hij was een emotionele, instabiele 
man, met grote hoogten en grote diepten, die bij herhaling in feite overspannen 
was. Zijn zonen Wim en Kees werden derhalve al vroeg geconfronteerd met 
kerkelijke spanningen. Deze liepen zo hoog op, dat zij reeds lang v r hun va-
der overgingen naar de Nederlandse Hervormde Kerk. Het klimaat in Hersteld 
Verband èn het te emotionele optreden van hun vader brachten hen in grote 
verlegenheid. Zij namen zowel afstand van de kerk als van hun vader. Het is 
opmerkelijk dat beide zonen aanvankelijk geenszins van plan waren in de voet-
sporen van hun vader te treden. Kees, de oudste, begon als student medicijnen te 
Amsterdam, daarna stapte hij over naar rechten te Utrecht, om pas in 1933 met 
de theologische studie te beginnen. Wim koos aanvankelijk voor een loopbaan in 

 * Eerder verschenen in: Nederlands Dagblad, 29 december 2005.
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de wereld van het grote geld. Hij ging in de leer bij een commissionair. Ook hij 
echter wierp zich na verloop van tijd op de theologische studie. 
 Beide zonen hebben na een periode van aarzeling de erfenis van hun vader 
aanvaard en op hun eigen manier gestalte gegeven. Die erfenis bestond uit het 
grote verlangen naar een intens spiritueel leven, en daarmee naar een werkelijk 
geheiligd kerkelijk leven. 
 ees a ers schreef in 1939 zijn eerste boek, Lot en illusie, over allerlei gees-
telijke bewegingen en stromingen, christelijk en niet christelijk. Dit boek, dat 
opvalt door zijn empathische benadering, kan niet los gezien worden van het 
voortdurend zoeken van zijn vader. Het is alsof Kees met enige distantie en op 
reflectieniveau trachtte te achterhalen wat zijn vader eigenlijk zocht: religieuze 
authenticiteit, godservaring. Legde J.C. Aalders een verband tussen het gebrek 
aan vroomheid en de leer der gemene gratie, zoon Kees wees op de moderne cul-
tuur, die leidde tot een eenzijdige benadering van de werkelijkheid en daarmee 
tot ‘geamputeerde’ mensen. Zijn verlangen naar spiritualiteit kreeg later gestalte 
in zijn opvatting van pastoraat. Kees zocht namelijk, in een tijd toen dat nog 
helemaal geen gemeengoed was, een verbinding tussen pastoraat en spiritualiteit. 
Hij noemde zich bij voorkeur pastoraal-psycholoog, zelf zou ik hem toch ook 
als een mystagoog willen typeren. Zijn hele werkwijze was er op gericht de pas-
torant in aanraking te brengen met het grote geheim van dit leven, dat hij God 
noemde. In 1969 publiceerde hij zijn belangrijke studie over spiritualiteit. Kees 
heeft, zo zou ik willen stellen, de erfenis van zijn vader aanvaard, maar op een 
ander vlak overgebracht. 
 im a ers ging een andere weg als zijn broer, maar ook die weg vertoont 
duidelijke overeenkomsten met de levensweg van zijn vader. Typerend is bijvoor-
beeld dat hij zijn dissertatie aan Pascal wijdde. Het was ook Wim te doen om 
dat aspect van de werkelijkheid dat zich aan onze waarneming onttrekt. Geen 
wonder dat hij levenslang geporteerd was van Plato’s ideeën-leer en Plato zag 
als een wegbereider van het christelijk geloof. Anders echter dan zijn broer bleef 
Wim daarbij binnen de orthodoxe kaders. Daardoor werd hij tot een der woord-
voerders van ‘het Getuigenis’, waarin de hervormde kerk werd opgeroepen te-
rug te keren tot haar bronnen. Hij greep daarbij achter Kuyper terug op Groen 
van Prinsterer. Kuyper, dat was voor hem de man van de kerk uit zijn jeugd, 
de plebejer, de volksmenner, de man van de Doleantie en van de kerk met zijn 
conflicten. Van Kuypers kerk moest hij niet zoveel hebben. Groen was zijn held, 
de aristocraat, de man van God, Nederland en Oranje. Hij was meer gericht was 
op de familie van zijn moeders zijde, waarin door sommigen Kohlbrugge als een 
heilige werd vereerd, dan op die van zijn vader. In dat kader dient ook het Her-
vormd Pleidooi uit 1993 (waarvan hij de auteur was) te worden getypeerd: als 
een afrekening met de kerk van zijn jeugd. Zeker, het Hervormd Pleidooi is meer 
dan een persoonlijke afrekening. Maar wie de levensgeschiedenis van de auteur 
op zich laat inwerken, kan niet anders dan ook op dat aspect wijzen. 
 Overigens, ook Wim had net als zijn vader en zijn broer, pastorale gaven, hij 
was veel meer dan alleen maar de verontruste theoloog, die voortdurend in con-
flict was met zijn tijd. Toen mijn vader (een jongere neef van Wim) ten dode toe 
ziek was, liet hij zich eens ontvallen dat alle gereformeerde broeders bij elkaar 
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minder voor hem hadden betekend dat Wim. Hun discussies over Plato (en die 
waren pittig geweest) verstomden in het aangezicht van de naderende dood. Mu-
tatis mutandis is dit ook mijn ervaring met Wim geweest. Mijn contact met hem 
werd intensiever toen ik hem regelmatig publicaties van mijn hand begon toe te 
zenden. We hadden onze verschillen van inzicht, onder meer over het Hervormd 
Pleidooi. Naar mijn oordeel had dit werkje nooit geschreven mogen worden. 
‘Heeft werkelijk niemand je gezegd dat dit zo niet kan ’ vroeg ik hem. Toch 
lag ook in die discussie een keerpunt in onze verhouding. Er bleek een geloofs-
verbondendheid te bestaan die alle historische, ecclesiologische en theologische 
verschillen oversteeg. Sedertdien zocht ik hem regelmatig op. 
 Ongetwijfeld zal er aan Wim nog aandacht worden besteed, waarschijnlijk 
meer dan besteed werd aan het overlijden van zijn broer, over wie geen enkel 
herdenkingsartikel is verschenen. Wims rol in de liturgische beweging, zijn rol 
in Het Getuigenis, zijn betekenis voor de Vrienden van Kohlbrugge, en zijn Her-
vormd Pleidooi, dit alles zal nog wel eens genoemd worden. Ook hij had, als zijn 
vader, iets van een profeet, of althans, hij werd, opnieuw net als zijn vader, door 
sommigen als zodanig gezien. Mij echter hebben Wim en Kees, ieder op hun 
eigen manier, de ogen geopend voor de relativiteit van allerlei ‘kerkelijk gedoe’. 
Kees als mystagoog, Wim als platonist, zij beiden wezen op Hem die alles en al-
len overstijgt. Ik gedenk hen in dankbaarheid. 
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Gerhard Aalders werd op 26 november 1914 geboren te Rotterdam. Hij bezocht 
er na de lagere school drie jaar lang het Marnix-gynmasium en verhuisde toen 
naar Den Haag, waar hij op het Christelijk Gymnasium aldaar op 24 juni 1933 
het einddiploma gymnasium A behaalde. Aalders stamde uit een gereformeerde 
familie. Zijn grootvader was predikant, zijn vader onderwijzer. Aalders is het 
gereformeerde geloof zijn leven lang trouw gebleven. Op 21 september 1933 
schreef Gerhard Aalders zich in als student klassieke talen aan de Vrije Univer-
siteit te Amsterdam. Vooral de hoogleraren R.H. Woltjer en A. Sizoo oefenden 
daar invloed op hem uit. Zowel het kandidaats- als het doctoraalexamen legde 
hij af met lof. 

De Tweede Wereldoorlog, die hem nog zoveel nadeel zou berokkenen, wierp 
intussen zijn schaduwen vooruit. Nog voor hij zijn doctoraalexamen had kun-
nen doen, in 1939, werd hij gemobiliseerd en opgenomen in het Nederlandse 
leger. In mei 1940 heeft hij daadwerkelijk aan gevechten in Zuid-Holland deel-
genomen. Na zijn doctoraal, dat hij later in 1940 deed, vlotte het niet erg met 
de verwerving van een goede betrekking: in die tijd bestond een groot overschot 
aan leraren Grieks en Latijn. Een enkele maal kon Aalders een kleine tijdelijke 
betrekking vervullen, op zijn oude school in Den Haag. Hij gebruikte zijn tijd 
overigens goed: in 1943 had hij zijn proefschrift klaar. De titel ervan is Het derde 
boek van Plato’s Leges, deel I, Prolegomena. Amsterdam: Paris, 1943. Deel ii, 
dat handelde over de tekst van boek III van Plato’s Leges, was eigenlijk ook al 
gereed, maar is nooit verschenen. Wegens papiertekort kon het in de zomer van 
1943 niet snel gedrukt worden, maar het bestuur van de Vrije Universiteit wilde 
toch dat Aalders dan maar op deel I zou promoveren, want sluiting van de vu 
op last van de Duitsers hing al in de lucht. Aalders kon toen, in juli 1943, niet 
onmiddellijk naar zijn huis terug: het leek erop dat de Duitse bezetters oud-mili-
tairen als hem zouden gaan inrekenen. Deze bui dreef echter over en Aalders kon 
dan toch in september 1943 een goede leraarsbetrekking aanvaarden aan het 
Willem Lodewijk-gymnasium in Groningen. Op 14 augustus 1943 verhuisde hij 
naar deze stad. In het vroege najaar van 1944 

 * Eerder verschenen in: Jaarboeken van de Maatschappij der Nederlandse Letterkun-
de, 1999-2000. Overgenomen met toestemming van de redactie en van de auteur.
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ging het echter definitief mis: Aalders moest onderduiken, voordat de Duitsers 
hem zouden oppakken, en verloor daardoor op 1 januari 1945 zijn betrekking.
 Na de bevrijding, in mei 1945, zat het hem niet meteen mee; pas op 15 oktober 
had hij weer een baan als leraar, aan het Baarns Lyceum. Hij was inmiddels op 
18 juli 1945 in het huwelijk getreden. De beroepsperspectieven waren echter 
van korte duur, want op 1 juli 1946 moest hij deze functie al weer opgeven. De 
krijgsdienst riep opnieuw. Hij werd vanaf december 1946 in Engeland opge-
leid tot reserveofficier en vertrok vervolgens naar Indonesië, waar hij tot eind 
1949 verbleef. Een van zijn taken daar was schade opnemen in dessa’s die door 
oorlogsgeweld getroffen waren. Geen ongevaarlijk werk, want sluipschutters 
beschouwden zo’n eenzame jeep, met een chauffeur-oppasser en een officier erin, 
als een gemakkelijke prooi. Zijn verblijf in Indië heeft hem niet van de studie 
afgehouden, hij bleef zich verdiepen in de werken van Plato. Reeds in 1953 was 
hij in staat een gedegen artikel te publiceren over moderne benaderingen van 
Plato’s ouderdomswerk, de Leges. In januari 1950 teruggekeerd in Nederland, 
werd Aalders opnieuw leraar Grieks en Latijn, eerst voor een korte periode te 
Haarlem en vervolgens, voor meerdere jaren, aan twee scholen in Zuid-Hol-
land, het Christelijk Lyceum te Dordrecht en het Groen van Prinsterer-lyceum te 
Vlaardingen. Hij vestigde zich met zijn gezin in Dordrecht (1950-1956).

In 1953 braken andere tijden aan. Aalders werd uitgenodigd tot een lectoraat 
aan de Vrije Universiteit, dat de halve werktijd besloeg. Hij gaf daarom een 
van zijn halve leraarsbanen, die in Dordrecht, op. In Vlaardingen bleef hij tot 
22 maart 1955. Op 2 oktober 1953 aanvaardde Aalders officieel zijn nieuwe 
ambt, met het uitspreken van een openbare les over ‘Totalitaire tendenzen in het 
oude Hellas’. In 1955 werd van het deeltijdse lectoraat een volledige betrekking 
gemaakt en in 1957 werd het gevolgd door een voltijds professoraat in de oude 
geschiedenis en de staatkundige instellingen van de Grieken en Romeinen. Zijn 
inaugurele oratie, getiteld Mensen als wij, en toch anders, hield hij op 4 oktober 
1957. 

Het gezin (man, vrouw en vier kinderen) vestigde zich in 1956 in Badhoevedorp. 
Daar is Aalders niet altijd gebleven. Tegen het einde van zijn actieve loopbaan is 
hij naar Huizen verhuisd en als emeritus heeft hij enige jaren in Baarn gewoond. 
In 1981 is Aalders met emeritaat gegaan, in 1987 is hij overleden.

Als universitair docent viel Aalders op door een grondige voorbereiding; hij las 
veel, verwerkte de laatste wetenschappelijke resultaten in zijn colleges, en schreef 
zijn dictaten helemaal uit, in precieze en verzorgde taal. Citaten uit Griekse en 
Latijnse werken liet hij op stencil zetten en uitdelen aan zijn studenten, zodat de-
zen in staat zouden zijn hem te controleren. Niemand hoefde klakkeloos iets van 
hem aan te nemen, hij hield ervan met tekstpassages aan te tonen wat hij naar 
voren bracht. Als beoordelaar was hij consequent en rechtvaardig, maar niet 
bepaald zoetsappig. Tentamens bij hem waren overigens een genoegen voor stu-
denten die graag eens wilden doorpraten over zaken die ze geleerd hadden. Hij 
nam studenten in elk opzicht serieus en hij had een niet aflatende, maar geenszins 
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opdringerige belangstelling voor zijn leerlingen. Altijd was het mogelijk hem iets 
voor te leggen, tot laat in de avond toe, en altijd zocht hij dan alles met grote 
snelheid tot op de bodem uit. Demagogisch talent was Aalders vreemd; hij zou 
niet snel zalen met bevlogen proza in vervoering brengen.

Vijf promovendi hebben daadwerkelijk bij Aalders hun promotie afgerond: 
ondergetekende als eerste, in januari 1974, en vervolgens A. Dirkzwager, G.K. 
van Andel, J.N. Bremmer en G.H. Kramer. Twee van zijn leerlingen zijn evenals 
hij hoogleraar geworden: Bremmer (godsdienstgeschiedenis, ru Groningen) en 
schrijver dezes (oude geschiedenis, ku Nijmegen).

Twintig jaar lang, tot 1976 toe, had Aalders naast zijn hoofdbetrekking ook 
een nevenbaan, een docentschap oude geschiedenis aan de avondopleiding m.o. 
geschiedenis van de Vrije Leergangen. Deze opleiding werd aanvankelijk vooral 
bezocht door onderwijzers die een akte geschiedenis wilden halen en naar het 
middelbaar onderwijs wilden verhuizen. Later begon de m.o.-studie meer be-
langstellenden te trekken die geen ander doel hadden dan hun kennis van het 
verleden te vergroten. Dit type onderwijs heeft Aalders, zoals ook anderen, ge-
dwongen les te geven over de gehele oude geschiedenis, van het oude Egypte tot 
aan het einde van het Romeinse rijk. Uiterst nuttig voor een hoogleraar die zowel 
Griekse als Romeinse geschiedenis moet doceren en bovendien geacht wordt iets 
te weten van het oude Nabije Oosten.

De lijst van Aalders’ publicaties omvat 92 titels en laat zien welk een brede ori-
entatie deze uitstekende, nauwkeurig werkende vakgeleerde bezat. Er staan stuk-
ken bij over het archaïsche en klassieke Griekenland, over politieke theorieën uit 
de wereld van het Hellenisme en over de Romeinse keizertijd. Een accent valt 
op antieke, met name Griekse, politieke theorieën en verschijnselen, zoals reeds 
blijkt uit de titels van zijn dissertatie, openbare les en inaugurele oratie. Zijn 
belangrijkste publicaties uit latere jaren liggen eveneens op dit terrein. In 1968 
verscheen bij Hakkert in Amsterdam Die Theorie der gemischten Verfassung en 
in 1982 Plutarch’s Political Tbought, als deel 116 in de reeks Verhandelingen der 
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afdeling Letterkunde, 
Nieuwe Reeks. In een serie met regelmaat verschijnende artikelen heeft Aalders 
zich beziggehouden met Plato’s brieven, Plato’s politieke activiteiten op Sicilië 
(in 388, 367 en 361 v.Chr.), het politieke denken in de periode van het Helle-
nisme (336-30 v.Chr.), het begrip polis in de antieke Griekse wereld, gelijkheid 
en ongelijkheid in antieke politieke denkrichtingen, en Griekse godsdienstige 
opvattingen. Hij heeft belangrijke studies gepubliceerd over religieuze tolerantie 
in de klassieke oudheid, over de afgunst der goden als thema in de Griekse lite-
ratuur en over de Griekse godsdienst in het werk van Herodotus. In zijn latere 
jaren kreeg Aalders meer belangstelling voor de geschiedenis en cultuur van de 
Grieken in de periode van de Romeinse overheersing, specifiek voor politieke 
opvattingen in de werken van enige belangrijke Griekse auteurs uit de Romeinse 
keizertijd, Plutarchus en Cassius Dio. Zijn afscheidscollege, gegeven op 17 ok-
tober 1981, droeg de titel ‘Echt Grieks ‘ en ging over de Tweede Sofistiek, een 
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belangrijke stroming in de literatuur en het culturele leven van de Grieken in de 
tweede en derde eeuw n.Chr.

Aalders heeft veel recensies geschreven, onder meer in twee Nederlandse peri-
odieken, het Tijdschrift voor Geschiedenis en Mnemosyne, en in het gerenom-
meerde Duitse recensietijdschrift Gnomon. Met regelmaat werd hij uitgenodigd 
voor spreekbeurten op wetenschappelijke conferenties en congressen. Hij heeft 
onder meer meegedaan aan een colloquium over Pseudepigrapha in de Fonda-
tion Hardt, een in Genève gevestigd centrum voor klassieke studies. Zijn bijdrage 
was getiteld ‘Political Thought and Political Programs in the Platonic Epistles’ en 
is in verder uitgewerkte vorm gepubliceerd in de congresacta, in Pseudépigrapha 
L Entretiens Sur l’Antiquité Classique xviii (Genève 1972). Goede herinneringen 
had hij aan wereldcongressen van de Fédération des Associations des Etudes 
Classiques (fiaec). 
 In al deze wetenschappelijke producten ligt de nadruk op een precieze, afge-
wogen interpretatie van antieke literaire teksten, wat overigens niet wil zeggen 
dat andere bronnen verwaarloosd werden. Aalders had een grondige kennis van 
Griekse inscripties en papyri, om maar iets te noemen. Hij heeft jarenlang met 
groot genoegen deelgenomen aan de avondbijeenkomsten die wijlen prof dr. P.J. 
Sijpesteijn aan de Universiteit van Amsterdam organiseerde over Griekse papy-
rusteksten. Bovendien was Aalders doordrongen van de groeiende betekenis van 
archeologische vondsten voor de beoefening van de oude geschiedenis. Als hij 
nog een nieuwe editie gemaakt zou hebben van zijn inleidende werkje De oude 
geschiedenis en haar bronnen, dan zou hij daarin zeker een veel ruimere plaats 
voor archeologische vondstobjecten en opgravingen ingeruimd hebben. Deze pu-
blicatie is in het begin van Aalders’ hoogleraarschap ontstaan als syllabus voor 
eerstejaars classici en historici en is in 1974 in Groningen in boekvorm versche-
nen. 
 In zijn wetenschapsbeoefening ging Aalders empirisch te werk. Hij liet zich 
niet leiden door a priori-standpunten of theoretische noties die bij voorbaat 
als zoeklicht en leidraad aangenomen worden. Wel wilde hij, in zijn keuze van 
onderwerpen, graag aansluiten bij moderne eigentijdse discussies over staats- en 
maatschappijvormen, maar hij heeft nooit moderne begrippen uit zulke theorie-
vorming als een raster op antiek bronmateriaal gelegd. Hij was absoluut wars 
van elke vorm van hineininterpretieren en spotte af en toe met collega’s die hij-
gerig achter de laatste mode in de filosofie of het relevantie-denken aanholden. 
Op analoge wijze was hij eveneens een verklaard tegenstander van het vooraf 
bepalen van onderzoekprofielen en zwaartepunten. Voor hem stond, binnen het 
terrein van de geesteswetenschappen, de wetenschappelijke vrijheid van het be-
gaafde en geïnteresseerde individu voorop. Daaruit zouden op dit gebied goede 
wetenschappelijke resultaten voortvloeien, niet uit de gedwongen productie van 
middelmatige personen, die op het geld van voorkeursprofielen en zwaartepun-
ten afkomen. 

Aalders heeft loyaal, integer en met inzet van veel tijd meegewerkt in allerlei 
bestuurlijke en organisatorische taken en functies binnen de Vrije Universiteit, 
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in het bijzonder in de Faculteit der Letteren. Hij heeft eveneens meegewerkt in 
allerlei nationale verbanden. Met name moet hier zijn lidmaatschap van de Ko-
ninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen genoemd worden. Hij zag 
niets in de democratisering die zich aan de Nederlandse universiteiten voltrok in 
de jaren zeventig. Hij beschouwde deze als een politieke vergissing en een tijde-
lijke modegril. Daarmee wil niet gezegd zijn, dat hij een politieke conservatief of 
zelfs reactionair was Integendeel; hij had een afschuw van de zogenaamd christe-
lijke, maar in wezen conservatief-liberale en fantasieloze politiek die Colijn in de 
jaren dertig gevoerd had, en baseerde daarop gematigde, maar duidelijk sociaal 
gerichte opvattingen. 

Voornaamste geschriften
Het derde boek van Plato’s Leges, deel I, Prolegomena. (Dissertatie Vrije Univer-

siteit Amsterdam.) Amsterdam 1943
‘People like ourselves, yet different’, in Free University Quarterly 6, 2 (1959), p. 

1-20. ‘The Tolerance of Polytheism in Classical Antiquity and its Limits’, 
in Free University Quarterly, 4 (1965) p. 1-20.

Die Theorie der gemischten Verfassung im Altertum (Amsterdam 1968)
‘The Authenticity of the Eighth Platonic Epistle Reconsidered’, in Mnemosyne 

iv, 22 (1969), p. 233-257
‘Political Thought and Political Programs in the Platonic Episties’, in 

Pseudépigrapba i. Entretiens sur l’Antiquité Classique xviii (Genève 1972), 
p. 147-187

‘De Oud-Griekse voorstellingvan de afgunst der godheid’, in Mededelingen der 
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afdeling Letter-
kunde, Nieuwe Reeks 38, 2 (1975), p. 47-65

‘The Hellenistic Concept of the Enviousness of Fate’, in: M.J. Vennaseren (ed.), 
Studies in Hellenistic Religions. Leiden 1979, p. 1-8

‘PoliticalThought in Plutarch’s Convivium Septem Sapientium’, in Mnemosyne 
iv, 30 (1977), 28-39

Plutarch’s Political Thought = Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse 
Akademie van Wetenschappen, afdeling Letterkunde, Nieuwe Reeks 116. 
Amsterdam 1982.

‘City-State and World Power in Hellenistic PoliticalThought’, in Actes du xlIe 
congrès de la Féderation Internationale des Associations des Etudes Clas-
siques i. Boedapest 1983, p. 293-301

‘Equality and Inequality of Man in Ancient Thought,’ in: Commentarii 
Humanarum Litterarum 75 (1984), p. 55-71

‘Cassius Dio and the GreekWorld’, in Mnemosyne iv, 39 (1986), p. 282-304
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noten bij  1 oost-friese voorouders (circa 1630-1819)

 1. Een standaardwerk is de meerdelige serie stfriesland im Schut e des Deiches. In 
de verschillende delen komen allerlei aspecten van de Oostfriese geschiedenis aan de 
orde. Veel historische informatie heb ik via het internet gevonden.

 2. Voor 1816 was dit de officiële naam van de Nederlandse Hervormde Kerk.
 3. De achternaam Aalders kan ook afgeleid zijn van Adelhard, maar in geval van onze 

naam is dat niet aan de orde gezien het feit dat het een patroniem is dat is afgeleid 
van Aelderick en niet van Aaldert.

 4. De database van het Meertens-Instituut met namen is te vinden op het internet, 
http: www.meertens.knaw.nl

 5. In de zogenaamde Ortsippenb cher (osb). C.R. Appledorn heeft de osb van Col-
linghorst, Ihrhove, Mitling-Mark, Grotegast en Steenfeld op zijn website gepubli-
ceerd. Zie http: www.indyrad.iupui.edu public appldorn appldorn.html . Ik raad-
pleegde Die Familien der Kirchengemeinde Ihrhove (17   19 ) (Aurich 1994), 
verzorgd door E. Janssen, en Die Familien der Kirchengemeinden Grotegaste und 
Mitling-Mark (1725  1900 bzw. 1637  1900) (Aurich 1995), verzorgd door E. 
Janssen en E. Schulte. In sommige gevallen raadpleegde ik het microfiche dat van 
het origineel is gemaakt. 

 6. Zie Insa Segebade, Reformierte Kirchen an der Ems (z.p. 1999) 90-92.
 7. osb Mitling-Mark no 13: 10-07-1689 ‘is Johan Aaldrick tot Mark stel gestorven’. 

D.w.z.: Hij is ‘christelijk’ is gestorven, d.w.z. vol godsvertrouwen. 
 8. Die naam lijkt te zijn gereconstrueerd op grond van de voornamen van haar klein-

kinderen. Ik kreeg deze gegevens van A. Peterson Roil, 18 september 2002, (e-
mail).

 9. osb Mitling-Mark no 16.
 10. Zie Quellen und Forschungen ur stfriesischen Familien- und Wappenkunde 55 

(2006) Heft 1.
 11. osb Mitling-Mark no 13.
 12. osb Mitling-Mark no 717.
 13. osb Mitling-Mark no 444. Achter zijn naam staat vermeld: ‘Eigner’. 
 14. Later droeg deze familie de familienaam Kromminga, een geslacht dat lange tijd 

in Mitling-Mitling-Mark is blijven wonen. Zie hierover A. Peterson-Roil, ‘Amos 
Kromminga, von Holte’, Quellen und Forschungen ur ostfriesischen Familien- 
und Wappenkunde 53 (2004) 30-36. In datzelfde nummer staan nog enkele andere 
artikelen over de fam. Kromminga. 

 15. E. Schulte, Kopf-Schat ung 1719 (Aurich z.d.) 279-280. Op grond van het osb en 
deze gegevens concludeer ik dat dit dezelfde persoon is als Aalderick Jans 

 16. Vgl. het oud-Nederlandse equivalent ‘morgen’, een maat die ook in Oostfriesland 
voorkomt. Gegevens ontleend aan Hermann Adams, Ihren. Preusisches Geset  
ver ndert das Dorf. Die Ihrener Gemeinde-Weide Teilung 1778-1784. rtschronik 
(Westoverledingen) 6, die er op wijst dat er plaatselijk verschillen bestonden bij de 
betekenis van de maten.

 17. Het osb Mitling-Mark no 447 meldt dat Ayke Janssen een warfsman van Papen-
burg was, die op 2 feb 1752 overleed. Hij huwde op 6 mei 1704 met Suzanne Al-
bers. In de namen van hun kinderen komen geen typische ‘Aalders’ namen voor.

 18. Het osb Mitling-Mark no 477 vermeldt dat Jacob Janssen overleed op 26 juli 1761. 
Hij was gehuwd met Grietje Janssen. Hun dochter Geeske Jacobs huwde met Jan 
Aeldericks, geb. 1709. Opvallend is verder dat een van de kinderen van het echtpaar 
Janssen Janssen de naam Tybe draagt. Dat was de naam van een vroeg gestorven 
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kind Aalderik Jans. Een tweede Jacob Janssen was kleermaker.
 19. Roloef Janssen overleed op 6 februari 1763 (osb Mitling-Mark no 494). Hij huwde 

op 23 februari 1696 met Grete Harrems. Eén van hun kinderen droeg de naam 
Tybe. Het huwelijk heeft wel erg lang geduurd, en in dat geval is hij geen broer van 
Jan Aeldericks. Maar als er een datumfout in staat, klopt het wel. In ieder geval 
komt de voornaam Tybe in Mitling-Mark weinig voor, vandaar dat ik vermoed dat 
hij op de een of andere manier in de stamboom thuis behoort. 

 20. Interessant is verder een aantekening in het kerkboek dat er rond 1748 ene Jan Jans 
te Mitling-Mark woonde, overleden in 1748. Achter zijn naam staat geschreven: 
vulgo Aaldericks. Met andere woorden: zo werd hij vaak genoemd. Het zou om een 
broer van Aalderik Jans kunnen gaan. 

 21. osb Mitling-Mark no 14.
 22. osb Ihrhove no 6.
 23. Zo Appledorn, osb Ihrhove.
 24. osb Ihrhove no 3858, Fentje Aalderks, *10 september 1771,  Ihrenerfeld 15 

december 1859, tr. Haat Siemens (osb Ihrhove 3858). De vermelding in het osb 
onder no 2788 lijkt foutief. 

 25. Insa Segebade, Reformierte Kirchen an der Ems (z.p. 1999) 99.
 26. Zie hierover Hermann Adams, Die Ihrhover Weide-teilung 1778-18  nachdem 

stfriesland preussisch wurde (Ihrhove 1997).
 27. Adams, Ihren, 45-48.
 28. osb Leer, no 9111.
 29. Rijksarchief in Friesland, Bijlagen huwelijksacte G. Aalders
 30. Gedoopt als Geerhard. osb Leer no 9111.

noten bij  2 voorouders in nederland (1819-1926)

 1. Schrijven gemeentearchief Leeuwarden (tegenw.: Historisch Centrum Leeuwarden) 
d.d. 5 februari 1979. De attestatie (een kerkelijk bewijs van lidmaatschap) werd 
ingeleverd op 6 juni 1819. Hij staat overigens ingeschreven bij de kerk als Gerhard 
Alders.

 2. Rijksarchief in Friesland, Bijlagen huwelijksakte. Zie hieronder.
 3. Historisch Centrum Leeuwarden, bs, Huwelijken, 1819, d.d. 4 april, akte nr 23.
 4. Schrijven gemeentearchief Leeuwarden d.d. 5 februari 1979. De gegevens zijn ont-

leend aan de geboorteaangiften. Alleen het feit dat hij boekverkoper was heb ik nog 
niet kunnen achterhalen.

 5. Centraal Bureau voor Genealogie, Coll. Familieannonces, s.v. Aalders.
 6. Zie hierover J. van den Borne, ‘Naturalisaties in de eerste helft van de negentiende 

eeuw’, Jaarboek van het Centraal ureau voor Genealogie en het Iconographisch 
ureau 46 (1992) 209-246, waarin alle namen staan opgesomd van hen die tot 

1850 het Nederlanderschap aanvroegen. Omdat dit Nederlanderschap verplicht 
was voor hen die in overheidsdienst wilden treden, bevreemdt het enigszins dat 
Gerhard Aalders niet genoemd wordt. Nader onderzoek is hier gewenst. Volgens 
het Rijksarchief Friesland is het zeer waarschijnlijk dat dit geen issue is geweest, 
vooral ook omdat hij met een Friezin getrouwd was en om die reden waarschijnlijk 
gewoon als Nederlander werd gezien (conform de oude Friese gewoonte).

 7. Zie hierover P. Reijnders e.a. (red.), Kof e in Nederland  vier eeuwen cultuurge-
schiedenis (Zutphen 1994).
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 8. Met attestatie vertrokken naar Kampen d.d. 6-05-1845. Schrijven gemeentearchief 
Leeuwarden d.d. 5 februari 1979 en gemeentearchief Kampen 15 augustus 2005. 
Uitgeschreven lidmatenregister Hervormde Gemeente d.d. 24 januari 1848.

 9. Onderzoek in Hilversum heeft geen resultaat opgeleverd. Vanuit Kampen was ze op 
24 januari 1848 samen met haar zoon naar Amsterdam vertrokken. Daar is ze ook 
in 1856 overleden. 

 10. Rijksarchief in Noord-Holland, Huwelijksbijlagen J.J. Aalders en M.A.J. Verhagen 
d.d. 21 april 1859. 

 11. Bij de aangifte van zijn nichtje Antoinette Johanna op 11 mei 1857. Hij woonde 
toen bij zijn broer in huis. Zie gaa, bs, geboorten 1857. Eerder had hij bij zijn zwa-
ger J.H. Kroese in huis gewoond. 

 12. De gegevens over de woonadressen zijn ontleend aan het Bevolkingsregister van 
Amsterdam, dat berust in het gaa. 

 13. Gegevens ontleend aan resp. het bevolkingsregister van Schagen en van ’s Hertogen-
bosch.

 14. Brabants Historisch Documentatie Centrum, Inventarisnummer 104, Memories 
van successie; kantoor ’s-Hertogenbosch, memorienummer 77. Erfgenamen waren 
zijn broer en zusters en zijn zwager Verhagen. Zijn vermogen bedroeg fl 8426,-. 

 15. gaa, Bevolkingsregister Amsterdam, vermeldt dat zij op 6 mei 1852 bij haar broer 
op de Haarlemmerdijk 202 (of nieuw 300) woonde. Ze vertrok vandaar op 16 juni 
1852 naar Velp. Op 10 oktober 1853 keerde ze terug bij haar broer (nu Haarlem-
merdijk 262), om kort daar na te trouwen. Zie gaa, bs, Huwelijken 1853, 11 no-
vember 1853. 

 16. Rijksarchief in Friesland, bs Barradeel, Huwelijken 1844, acte nr 12.
 17. Bijlagen huwelijksakte J.C. Aalders en J.H. le Clercq d.d. 27-07-1848, Rijksarchief 

in Noord-Holland, Haarlem.
 18. Deze laatste zullen we later nog een keer terugkomen (bij de geboorte van Johan-

nes Christiaan ii), en dan is hij proponent, dat wil zeggen: hij was beroepbaar als 
predikant.

 19. gaa, Bevolkingsregister Amsterdam en verschillende aangiftes. 
 20. Een stamboom van de familie Cocheret (samengesteld door M.R. Doortmont) is in 

mijn bezit. Overigens lijkt het erop dat de familie Cocheret de la Morinière afkom-
stig is uit de buurt van Nantes. Weliswaar wonen er geen Cocherets meer, maar er 
is nog wel een wijnboer in die streek die op zijn flessen het wapen van de Cocherets 
voert. Dat wapen heeft bovendien negen pareltjes, hetgeen in de heraldiek geldt als 
een aanwijzing voor de adellijke status van de familie. De naam Cocheret is een 
verbastering van de wapenspreuk: gallus haeret. 

 21. In de familie Middelbeek (zie stamboom) leeft de overlevering voort dat hij per boot 
uit Luik ontsnapt is. 

 22. Een woord voor alle vrienden van waarheid en godsvrucht, bij onder in Nederland, 
en in dit beslissend tijdstip, over wijsbegeerte, wetenschap en godgeleerdheid, en 
der elver wederkeerige hulpe en onderling verband (Amsterdam 1846).

 23. ‘In memoriam G.J.D. Aalders’, in: Jaarboek ten dienste van de Gereformeerde 
Kerken in Nederland, 11 (1926) 353-356. Zoon Johannes Christiaan en dochter 
Helena waren buitenkerkelijk. Zelf had hij in zijn Leeuwarder jaren in ieder geval 
geen belijdenis gedaan. Zie het Lidmatenboek van de Hervormde Gemeente van 
Leeuwarden. 

 24. De archivaris van de archieven van de Nederlandse Vrijmetselarij meldde mij dat 
ene Johannes Christiaan Aalders in 1845 werd ingewijd bij een loge te Groningen, 
L’Union Provinciaal. Gezien zijn leeftijd, 21 jaar, is het aannemelijk dat het onze 
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Johannes Christiaan betreft. Als beroep staat aangetekend dat hij koopman was. Te 
Amsterdam werd zijn naam niet gevonden. Wel die van zijn zwager W.A. Cocheret 
de la Morinière. 

 25. Het Utrechts Archief, bs Nigtevegt, geboorten, 1860 (14 september). De acte bevat 
geen verwijzingen naar een toeziend voogd. In het bevolkingsregister van Nigtevegt 
heb ik moeder en dochter Cocheret nog niet kunnen opsporen.

 26. Gemeentearchief Ede, Bevolkingsregister Ede, ingekomen 26 mei 1862.
 27. Op de betreffende bladzijde van de aanslag staan 35 namen vermeld. Johannes 

Christiaan betaalde het meeste belasting, namelijk fl 19, 39. Gemeentearchief Ede. 
Helaas bleek de archivaris niet in staat het stuk over die belastingen te interpre-
teren, zodat we geen duidelijk beeld hebben van de toenmalige welstand van de 
familie.

 28. Althans, toen hij in 1874 zijn testament liet opmaken, had hij dat bedrijf. Het is een 
eigenhandig geschreven wilsbeschikking, gedeponeerd bij notaris J.H.Th.W. van 
den Ham te Lunteren. Diens archief berust in het gemeentearchief van Ede. 

 29. Deze Passet was meer dan eens getuige bij huwelijk of geboorteaangifte in de familie 
Aalders. Hij heeft blijkbaar lange tijd op de zaak gewerkt. 

 30. Blijkens een schrijven d.d. 14 september 2002 van mevr. T. Wijnstekers uit Renkum 
die het kerkelijk archief bewerkt heeft. 

 31. Centraal Bureau voor Genealogie, Collectie familieannonces, s.v. Aalders. Zie ook 
gaa.

 32. Bevolkingsregister Ede, Gemeentearchief Ede; Regionaal Historisch Centrum Til-
burg, inventarisnr 918, Bevolkingsregister Tilburg 1849-1939, dl 12, folio 224, 
vermeldt dat hij op 18 oktober 1870 naar Amsterdam vertrok. Hij was toen zonder 
beroep. Zie verder gaa, Bevolkingsregister Amsterdam.

 33. De gezinskaart (vanaf 1893) bevatte de gegevens van het bevolkingsregister.
 34. gaa, Bevolkingsregister, en Gemeentelijke Archiefdienst Amersfoort, Bevolkings-

register Baarn 1890-1900, ingekomen op 14 september 1889. Johannes Christi-
aan kwam binnen op 30 november 1889 en vertrok weer naar Amsterdam op 31 
oktober 1890. Gemeentelijke Archiefdienst Amersfoort, Bevolkingsregister Eemnes 
1890-1900: op 6 april 1892 binnengekomen te Eemnes 

 35. De Historische Kring Eemnes heeft in 2002 een boek uitgegeven over allerlei fami-
lies in Eemnes, B.de Boer e.a., Eemnessers door de eeuwen heen. Een uitgave in het 
kader van het 65 -jarig bestaan van Eemnes (Eemnes 2002). Bij het voorbereidend 
onderzoek kamen enkele foto’s boven tafel, een brief van kleinzoon Gerhard Char-
les aan zijn grootmoeder Cocheret en werd ook andere informatie verzameld. Op 
grond daarvan is het volgende geschreven. 

 36. Huis nummer 1023. Te Laren staat ze ingeschreven als lid van de Waalse Gemeen-
te. 

 37. Uit het Bevolkingsregister Eemnes (en dat van Baarn) blijkt dat Gerrit de Bruin her-
vormd was, zijn vrouw buitenkerkelijk, later is ze Waals-Gereformeerd (gezinskaart 
Laren), hun dochter hervormd (ze is dus gedoopt), zijn schoonmoeder christelijk 
gereformeerd. De dochter werd dus rooms-katholiek.

 38. Dat blijkt onder meer uit een brief van 12 mei 1890 aan de Theologische School te 
Kampen. ‘Mijne opleiding heb ik genoten op de kostschool van den Heer Hartelust 
te Ede in de z.g.n. moderne wetenschappen’. Zie over die school Geschiedenis van 
Ede (Arnhem 1980 = fotomechanische reprint) II, 144-145. Zie verder Album Stu-
diosorum Theologische Universiteit Kampen. 

 39. Album Studiosorum Theologische Universiteit Kampen, brief van 12 mei 1890. Hij 
vermeldt hij dat hij de hbs slechts een korte tijd heeft gevolgd ‘wegens bekwaming 
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van mijn vak in ’t buitenland’. Gemeentearchief Ede, Bevolkingsregister Ede. Dit 
betreft een reconstructie omdat het originele register verloren is gegaan. Als vertrek-
datum staat vermeld 8 september 1853, maar dat moet een verschrijving zijn.

 40. Mededeling W. Aalders. Dat moet dus 1918 zijn geweest toen J.C. Aalders daar 
predikant was.

 41. Ik raadpleegde 5  jaar Pro Senectute 19 -197  (zp 1973) en de jaarverslagen 
vanaf 1923. De archivalia werden ten tijde van het onderzoek bewaard op het kan-
toor van Pro Senectute te Amsterdam-Buitenveldert.

 43. Uit de huwelijksbijlagen blijkt dat hij een nummerverwisselaar had ingezet, met an-
dere woorden: hij heeft niet in militaire dienst gezeten. Deze rempla ant is overigens 
uit het leger gedeserteerd. Gelders Archief, Bijlagen huwelijksakte A.W. Aalders. 

 43. Gemeentearchief Ede, Bevolkingsregister Ede. 
 44. Die voogd wordt slechts genoemd in het Amsterdamse bevolkingsregister. Meer heb 

ik hierover nog niet kunnen achterhalen. 
 45. Mededeling van de archiefambtenaar die meende dat dit de meest waarschijnlijke 

verklaring is. Geboorteplaats en datum zijn die van Christina Alida. Over haar 
identiteit kan geen twijfel bestaan.

 46. Genesis 12:10-20.
 47. Dit gedicht staat in een schriftje met andere gedichten van Gerhard Jan Daniël Aal-

ders. Het is in mijn bezit. 
 48. De tweede getuige was de reeds genoemde medewerker uit de zaak, David Godlieb 

Passet. Overigens was Buenk getuige bij het huwelijk van Willem Antoine in 1889. 
Christina Alida was een (oud-)tante van de bekende hervormde predikant L. Buenk, 
die mij in de jaren zeventig reeds op deze pikante familiegeschiedenis wees. Dochter 
Elisabeth Christina was blijkens het bevolkingsregister werkzaam bij de boek-
houding van het Wilhelmina Gasthuis. Voor zover ik weet is zij nooit getrouwd 
geraakt.

 49. In 1887 lieten alle de kinderen Aalders een testament opmaken bij notaris Jongejan 
te Amsterdam. Zie gaa. 

 50. In het Album van de familie Middelbeek heeft dit portret als onderschrift ‘tante 
Christina’. 

 51. Zie de stamboom Cocheret van M.R. Doortmont.

noten bij  4 de gefrustreerde loopbaan van ds. jean daniel 
cocheret de la morini re (1794-1860) 

 1. A.J. Hanou, Sluiers van Isis. Johannes Kinker als voorvechter van de Verlichting, in 
de Vrijmetselarij en andere Nederlandse genootschappen 179 -1845 i-11 (Deventer 
1988), aldaar i  166, noemt hem de vertrouweling van Kinker, M.C. van Hall, Mr 
Johannes Kinker. ijdragen tot ijn leven, karakter en schriften (Amsterdam 1850) 
105, noemt hem Kinkers vriend. 

 2. F.M. Gagnebin, ‘Liste des églises wallonnes des Pays Bas’, ulletin de la commission 
d’histoire des églises wallonnes 3 (1888) 25-64; 97-120; 209-240; 313-356, aldaar 
33; C. Sepp, Uit het predikantenleven van vroegere tijden (Leiden 1890), 105-106; 
H.R. Boudin, Les relations entre les églises protestantes et l’état en elgique (1814-
18 9). Un nouvelle aurore de la liberté i-v (Brussel 1975-1976), aldaar ii, 281-289, 
439-444 en iv, 64-65; een samenvatting van zijn gegevens over Luik en Cocheret 
in H.R. Boudin, ‘Jean Daniel Cocheret de la Morinière’, in: H.R. Boudin (red.), 

noten bij hoofdstuk 4



222 223

elgische protestantse biogra e n, 4 (1990) B-Coch, 1-4. Op de titelpagina van 
Le dualisme duidde Cocheret zichzelf aan als ‘pasteur émérite, ancien aumonier et 
ministre du St. Evangile, auprès de l’église protestante de Liège, de l’église wallonne 
de Boisleduc etc; ci devant instructeur extraordinaire pour la classe la plus élevée 
des mathématiques auprès de l’armée nationale en ladite ville du Braband Septen-
trional; phil.theor. et scient.cand. In de ‘verzameling Regt’ (Centraal Bureau voor 
de Genealogie, ‘s Gravenhage (cbg)) staat Cocheret in de rubriek Waals-Gerefor-
meerde predikanten vermeld onder ’s Hertogenbosch.

 3. Aangeduid als Familiestukken. 
 4. Ik raadpleegde voor de familiegegevens het Fichier du Réfuge in het Archief van de 

Waalse Kerken, Bibliothèque Wallonne Amsterdam (bw); de registers van de Waal-
se Gemeente te Amsterdam, Gemeente Archief (ga) Amsterdam; gegevens van het 
cbg; van de burgerlijke stand van Amsterdam, ga Amsterdam, en enkele gegevens 
uit de Familiestukken. Zijn doop vond plaats op 9 maart 1794, op 25 april werd 
hij lid van de Waalse Gemeente te Amsterdam ‘par confession’. Archieven Waalse 
Gemeente Amsterdam, inventarisnummers 47, 48, 49, de verschillende lidmaten-
registers. Op 17 november 1818 werd hij uitgeschreven naar Utrecht. Zie ook het 
Fichier. 

 5. Brief van cbg gedateerd 6 oktober 1994 en onderzoek ter plaatse. Een afbeelding 
van het wapen in de collectie Steenkamp-Damstra van het cbg vermeldt als beteke-
nis ‘de haan blijft ons trouw’ of ‘de haan verlaat ons niet’. Op de achterzijde van 
dit fiche staat vermeld dat in de kring der hugenoten deze spreuk wellicht betekent: 
‘Wij blijven den fransen aard in den vreemde getrouw.’

 6. bw Amsterdam, Archief Waalse Kerken, Fichier de Réfuge: ‘Re u membre de 
l’Eglise de Amsterdam, le 1737 septembre, sortie  Middelbourg’. Zijn naam wordt 
hier geschreven als Cocheret dit la Moriniere, Louis Estienne. Een ander fiche ver-
meldt 1 juli 1738, onder de naam ‘Cocherat (sic ) de la Moriniere, Louis Estienne, 
par témoignage de Middelbourg.’ Ik neem aan dat het hier om dezelfde persoon 
gaat. Het lidmatenregister vermeldt slechts hetgeen op het fiche van 1 juli 1738 
vermeld staat, ga Amsterdam, Archieven Waalse Gemeente Amsterdam (archief-
nummer 201), inventarisnummer 47 d. Hij is poorter geworden op 18 mei 1747 (ga 
Amsterdam, Poortersboek Amsterdam). In Middelburg is in wo ii veel materiaal 
betreffende de Waalse Gemeente verloren gegaan. In een brief van 15 april 1994 
deelde de archivaris me mee dat de naam Cocheret de la Morinière in het bewaard 
gebleven materiaal niet voorkomt. Ook in een (toevallig) bewaard gebleven lidma-
tenboek van Middelburg dat berust in de bw, met inschrijvingen tot 1726, komt de 
naam niet voor. 

 7. In een stamreeks afkomstig van het cbg staat vermeld dat de familie waarschijnlijk 
na de opheffing van het Edict van Nantes naar Nederland is gekomen. De oudste ge-
gevens komen echter, zoals boven vermeld, uit Amsterdam. In een aanbevelingsbrief 
van zijn kerkenraad aan de kerkenraad van de kerk te Parijs (zie onder) wordt zijn 
vader een ‘issu de réfugiés’ genoemd. Deze familietraditie omtrent de achtergrond 
heeft derhalve oude papieren. In familiecorrespondentie uit de 20e eeuw wordt ge-
sproken over een vlucht uit Frankrijk, met slechts twee vazen van Sèvresporcelein 
en een luiermandje. Dit materiaal werd in 1954 nog bewaard. Zie Th. Hilhorst te 
Amsterdam aan A.F. Cocheret de la Morinière, gedateerd 25 oktober 1954, Fami-
liestukken. Overigens deelde de Société de l’histoire du protestantisme fran ais me 
desgevraagd mee dat de naam in de ter beschikking staande bronnen niet voorkomt 
(brief van 6 december 1994). 

 8. ga Amsterdam, Amsterdams Poortersboek.
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 9. Martha Fresil, Elisabeth Touchay en Magdalena Cacouault. Gegevens cbg. Al deze 
namen komen voor in het Fichier.

 10. ga Amsterdam, Amsterdams Poortersboek, 4 juni 1762, s.v. Damianus Harmanus 
Heller, van snabrugge.

 11. ara, Archief Staatssecretarie 1813-1840 (toegangsnummer 2.02.01), inventaris-
nummer 4261, Minitueele besluiten van het algemeen bestuur, den souvereinen 
vorst en koning, met bijlagen, 22 juni 1837, 105. Daarbij is gevoegd het rapport 
van de Minister van Justitie van 15 juni 1837, 50. Zijn broers bleven de naam Co-
cheret dragen. De aanvraag van Cocheret is gedateerd 12 april 1836 en berust in het 
archief van het Ministerie van Justitie, ara. Hij vermeldt onder meer dat zijn tante 
Suzanna de dubbele naam altijd is blijven dragen. 

 12. In een verklaring van de actuarius van de classis Amsterdam gedateerd 31 maart 
1815 staat vermeld dat Cocheret sedert 24 april 1813 ‘op de rolle der studenten 
bij de E. Classis van Amsterdam is ingeschreven als student in de Theologie’. Fa-
miliestukken. Zie ook Album Academicum van het Athenaeum Illustre en van de 
Universiteit van Amsterdam (Amsterdam 1913) 79. 

 13. Zie voor deze hoogleraren, de faculteiten letteren en theologie en het Athenaeum in 
zijn algemeenheid Gedenkboek van het Athenaeum en de Universiteit van Amster-
dam 16 -19  (Amsterdam 1932). Zie ook Geschiedenis van het Amsterdamsch 
Studentenleven (Amsterdam 1932), aldaar 12-52. Voor andere, hier genoemde 
personen wordt verwezen naar de bekende lexica.

 14. G.W. Kernkamp, De Utrechtse universiteit 16 6-19 6 1-ii (Utrecht 1936), aldaar 
ii, 73-112, zowel over de organisatie van de studie als over de theologische facul-
teit. 

 15. Reglement op het examen en de toelating tot het leeraar-ambt in de Hervormde 
Kerk, artikel 8, in: G. van der Tuuk, Handboek voor hervormde predikanten en 
kerkenraadsleden Eerste stuk, (Leeuwarden 18452) 243-255.

 16. Kernkamp, De Utrechtse universiteit, schreef dit in 1936
 17. Reglement, artikel 8 sub b (= Handboek i  245). Zie verder hieronder.
 18. Voor de organisatie van de Waalse Kerken zie men Règlemens généraux et parti-

culiers  l’usage des églises wallonnes du Royaume des Pays as (Den Haag 1818) 
(twee delen in een band) en Van der Tuuk, Handboek, Eerste stuk, 52-76.

 19. De brief van Cocheret wordt bewaard onder nummer 105, inventarisnummer 286, 
Recueil des pièces entreés. Behandeld tijdens de zitting van de synode van september 
1818, zie Actes de la Réunion 1818, artikel 58, inventarisnummer 350. Van deze 
synodale acta werd jaarlijks door de secretaris een gedrukte versie samengesteld die 
verzonden werd aan alle kerken. Dit verslag bevat echter niet alle details. Voor de 
reactie op de brief van Cocheret zie Verslag IIIe Réunion, 1818, V 6. Er bestaat een 
repertorium op de Actes de la Réunion, onder nummer 14. Cocheret wordt daarin 
herhaaldelijk genoemd, maar pas nadat hij predikant van ’s Hertogenbosch was ge-
worden. Op de Actes de la Commission pour les affaires des églises wallones in het 
Koninkrijk der Nederlanden. bestaat geen repertorium, evenmin als op de ingeko-
men en uitgegane brieven. Deze laatste zijn in de genoemde Liste in chronologische 
volgorde genoteerd.

 20. bw Amsterdam, Archief Waalse Kerken, Actes de la Réunion 1819, artikel 35 en 
49, inventarisnummer 350 (= Verslag IVe Réunion, 1819, iii, 4d). In de Familie-
stukken bevindt zich een schuldbekentenis van L.E. Cocheret aan Andries Andrie-
sen gedateerd 1 juni 1819, groot f 2900,- De laatste aflossing vond plaats op 20 
oktober 1826. Of deze lening mede noodzakelijk was om de studie van zijn zoon te 
financieren, is niet duidelijk. Het is een voor die tijd zeer forse lening. In 1830 zou 
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Cocheret de koning verzoeken hem een voorschot of lening te verstrekken, om het 
restant van deze schuld, f 719,25 af te lossen. De wed. A. Andriessen was namelijk 
bereid geweest de helft van de openstaande bedrag aan de vader kwijt te schelden, 
mits de zoon bereid was de andere helft af te betalen. Het verzoek van Cocheret 
werd niet ingewilligd. ara, Departement Hervormde Eredienst (toegangsnummer 
2.07.01.03), Ingekomen en minuten van uitgegane stukken, 14 mei, 1, inventaris-
nummer 330; 24 mei, 6, inventarisnummer 331; 3 juni, 20, en 11 juni, 6, inventa-
risnummer 333.

 21. bw Amsterdam, Archief Waalse Kerken, inventarisnummer 351, Actes de la Ré-
union, 1820, artikel 30 (= Verslag Vme Réunion, 1820, ii 4b).

 22. Het Reglement op het examen spreekt over twee preken, artikel 8 (= Handboek, 
245). Règlemens généraux en particuliers ii, artikel 8, noemt de derde preek, waar-
bij de predikant van de universiteitsstad betrokken is, met verwijzing naar een dis-
positie van de commissaire général van 5 oktober 1816, par. iii, 2. Een verklaring 
uit Utrecht m.b.t. de gehouden preek en van zijn kerkelijk lidmaatschap gedurende 
meer dan twee jaar, van 30 april 1820 in Familiestukken.

 23. bw Amsterdam, Archief Waalse Kerken, inventarisnummer 287, Recueil des pièces 
entrées, brief 36. Deze aanvraag is gedateerd 1 mei 1820 en bevatte als bijlagen de 
hierboven genoemde testimonia. Een antwoord werd verzonden op 17 mei, met 
daarin de opgaven voor het examen. Zie Livre des copies de la commission, inven-
tarisnummer 330, 275. Het verslag van deze handelingen in de Actes de la commis-
sion, inventarisnummer 276, 20e scéance, artikel 11. Het verslag van het examen 
20e scéance, artikel 23. De Acte d’admission, voorgeschreven in het Reglement op 
het examen, artikel 29 (= Handboek, 252-253) in Familiestukken, gedateerd 21 juli 
1820. 

 24. bw Amsterdam, Archief Waalse Kerken, Fonds des Galériens, Bourse d’Otterberg, 
Fonds des Eglises de Pologne. Actes de la Réunion 1820, artikel 39 sub iv en 
artikel 40, inventarisnummer 351 (= Verslag Ve Réunion, 1820, 4b).

 25. Familiestukken, gedateerd 19 september 1820.
 26. bw Amsterdam, Archief Waalse Kerken, Actes de la commission 1821, inventa-

risnummer 276, scéance 23, artikel 15, en inventarisnummer 351, Actes de la Ré-
union, 1821, artikel 37 ( = Verslag VIe Réunion, 1821, ii, 4 c).

 27. Zie het uittreksel uit het doopregister der Rooms-Katholieke kerk het Boompje, ze 
werd 8 januari 1793 gedoopt. In: Familiestukken.

 28. Zijn kleinzoon Gerhard Jan Daniel Aalders werd na een krachtdadige bekering 
predikant in de Gereformeerde Kerken in Nederland. Zie M.J. Aalders, ‘Aalders 
(Ihrhove)’, in: P. van Beek e.a. (red.), De dolerenden van 1886 en hun nageslacht 
(Leusden Kampen 1990) 120-129.

 29. Verzameling overlijdensadvertenties cbg.
 30. Opvallend is dat de eerste gemeente door Sepp niet genoemd wordt. Ook Boudin 

laat (in navolging van Sepp ) Cocherets loopbaan beginnen in Nuenen. Zie Archief 
Hervormde Gemeente Heeze.

 31. H.G. van Moorsel, Kronijk of aantekening der merkwaardige voorvallen binnen de 
gemeente Hee e en eenige omliggende dorpen en enkelde welken algemene belang-
stelling verdienen (Achelse Kluis 1953)

 32. Nuenen, Archief Hervormde Gemeente, inventarisnummer 2, Notulenboek kerken-
raad. 

 33. bw Amsterdam, Archief Eglise Wallonne Bois le Duc. Van belang zijn de inventaris-
nummers 37 (Acta consistoire) en 79 (Ingekomen stukken).

 34. Van Alphen’s Nieuw Kerkelijk Handboek 1884 vermeldt voor ‘s Hertogenbosch 
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in 1815 1.100, in 1883 f 1200,- , en voor Nuenen twee keer 1.000. Had hij te 
Nuenen nog andere inkomsten

 35. ara, Archief Staatssecretarie 1813-1840, inventarisnummer 1988, Minitueele 
besluiten etc, 20 juni 1824, 43 Het betreft een voordracht van de minister van 
Binnenlandse zaken, Onderwijs en Waterstaat, gedateerd 12 juni 1824, 96, na inge-
wonnen advies van de gouverneur. Een afschrift van het Koninklijk Besluit 43 en de 
berichtgeving hiervan aan Cocheret, gedateerd 15 juli 1824 door de Gouverneur in 
Familiestukken.

 36. Zie ook Les églises wallones des Pays- as (Amsterdam 1963) 37-39.
 37. Vgl. J.A.M.M. Janssen, p weg naar reda. De opleiding van of cieren voor het 

Nederlandse leger tot aan de oprichting van de Koninklijke Academie in 18 8 (‘s 
Gravenhage 1989), die niets over een opleidingsinstituut te Den Bosch vermeldt. 
C.J.Gudde, Vier eeuwen geschiedenis van het garni oen ‘s Hertogenbosch (Den 
Bosch 1958) vermeldt hier evenmin iets over. 

 38. ara, Archief van het kabinet des konings, 1841-1897 (toegangsnummer 2.02.04), 
inventarisnummer 535, Minitueele besluiten, koninklijke wetten, enz, 8 februari 
1849, 59.

 39. bw Amsterdam, Archief Waalse Kerken, inventarisnummer 14, Répertoire de la 
Réunion annuelle, s.v. Cocheret en de artikelen in de Actes de la Réunion waarnaar 
wordt verwezen (inventarisnummers 352 en 353). In het bijzonder dit soort gege-
vens werd in het gedrukte Verslag niet opgenomen. Voor de gang van zaken tijdens 
de Réunion zie men Règlemens généraux et particuliers, ii, de artikelen 62-105.

 40. Règlemens généraux et particuliers, ii, de artikelen 83-89. Deze preken werden ver-
volgens in afwezigheid van de predikant beoordeeld, een vorm van intervisie avant 
la lettre. De tekst was 1 Timotheus 6: 11,12. Opening van de 9e Réunion, 1826.

 41. Règlemens généraux et particuliers, ii, de artikelen 77. Vgl. M.J. Aalders, ‘De 
hervormde discussie over de toga 1850-1854’, Jaarboek voor liturgie-onder oek 
(1992) 205-234.

 42. De ‘Acte de détachement’ van 25 september 1827, ondertekend door G.S. de Chau-
fepié, secretaris van de Commission bevindt zich onder de Familiepapieren.

 43. Over de organisatie van de kerken in de zuidelijke provinciën en de garnizoens-
gemeenten zie men Van der Tuuk, Handboek, i  79-101, vooral ii, 156-165, iii, 
182-186 en W. Bax, Gedenkboek der Nederlandsche Hervormde Gemeente te 
Maastricht 16 -19  (Maastricht 1932) 328-331. Er waren zes vaste garnizoens-
gemeenten, te weten Brugge, Bergen in Henegouwen, Doornik, Namen, Luik en 
Luxemburg. Zie hierover ook Recueil militair, bevattende de wetten, besluiten en 
orders, betreffende de koninklijke Nederlandsche landmagt 1817, i  219-222 en 
1821, ii, 106-112. Dit jaarboek bevat een schat aan informatie over de behartiging 
van de kerkelijke zaken in de krijgsmacht. Over Luik en Hoey zie men in het bijzon-
der H.R. Boudin, Les relations, II, 281-289 en E.M.Braekman, Histoire de l’église 
protestante de Liège (Luik 1993).

 44. ara, Archief Staatssecretarie 1813-1840, inventarisnummer 2010, Minitueele 
besluiten etc, 19 juli, 30. Met het rapport van Eredienst en het verzoekschrift van 
Luik. Ook Kinker hoorde tot de ondertekenaars.

 45. Braekman, Histoire, 61. Braekman spreekt op blz 62 (= 1828) over ‘351 militaires 
avec leurs familles et 276 civils.’ In het ingezonden bericht van Cocheret in de oek-
aal juli 1831 is sprake van een gemeente van meer dan duizend zielen. oek aal 

der geleerde wereld, 1831, i  746-748. Met dank aan dr. Aart de Groot die mij op 
deze bijdrage van Cocheret opmerkzaam maakte. In de registers van de oek aal 
van 1820-1862 komt de naam van Cocheret niet voor, behalve in een bespreking 
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van een boekje van zijn hand. 
 46. Recueil, i  1827, 228-230. ara, Archief Staatssecretarie 1813-1840, inventarisnum-

mer 2751. Het verzoekschrift uit Hoey is gedateerd 16 oktober 1826, het advies van 
Van Pallandt 25 november 1826, het advies van het Ministerie van Oorlog 13 juni 
1827. Vgl. Boudin, iogra e n en Les relations, 287-289.

 47. Braekman, Histoire, 61. Daarbij speelden het taalprobleem een grote rol en het feit 
dat de gemeente min of meer een streekfunctie vervulde.

 48. ara, Archief Staatssecretarie 1813-1840, inventarisnummer 2759, Minitueele be-
sluiten etc, 26 juni, 101. Bijgevoegd zijn het verzoekschrift van Luik betreffende 
Van der Bank van 31 mei 1827, de reactie van Van Pallandt van 2 juni, het voorstel 
omtrent Cocheret, eveneens van 2 juni, en een laatste rapport hieromtrent van Van 
Pallandt van 18 juni. Brieven van Van der Bank aan Van Pallandt van 10 en 12 
juni, ara, Departement Hervormde Eredienst, inventarisnummer 250, Ingekomen 
stukken etc., 18 juni 1827, 27. 23 juni besloot Willem i Van Pallandt te verzoeken 
het beroep naar Utrecht ongedaan te maken, zie ara, Archief Staatssecretarie, in-
ventarisnummer 2757, Minitueele besluiten etc 23 juni 1827, 115. 

 49. Het archief van deze kerk berust bij de protestantse kerk te Luik, uai de Marcellis 
22, aangesloten bij l’Eglise Protestante Unie de Belgique. Niet alle stukken die Bou-
din geraadpleegd heeft, waren ten tijde van dit onderzoek te vinden. Eerder zocht 
ook Braekman tevergeefs naar de archiefstukken uit deze periode. Waar daarnaar 
verwezen wordt zonder nadere vermelding, baseer ik me op Boudin, Les relations 
(zie noot 2). Met dank aan ds. De Wandeler, die mij herhaaldelijk behulpzaam is 
geweest bij mijn speurwerk te Luik.

 50. ara, Archief Departement Hervormde Eredienst, inventarisnummer 349, Vervallen 
stukken bij 31 december 1830, 18, pakket C, brief van 2 december 1828.

 51. Van der Tuuk, Handboek iii, 125-127.
 52. J.P. de Bie e.a. (red.), iogra sch woordenboek van protestantsche godgeleerden in 

Nederland (‘s Gravenhage 1903-1949) i-vi, aldaar i  312-313. Zie ook Boudin, Les 
relations, iv, 128-129.

 53. De meeste stukken in ara, Archief Departement Hervormde Eredienst, inventa-
risnummer 349, Vervallen stukken 31 december 1830, 18. Zie ook de Klapper op 
de indices over 1830, inventarisnummer 1470 en inventarisnummer 321, Minitu-
eele besluiten, 25 januari 1830, 5. Zie ook ara, Archief Departement Hervormde 
Eredienst, inventarisnummer 328, Ingekomen stukken etc., 10 april 1830, 5. Op 
14 augustus schreef Cocheret tevens een vertrouwelijke brief aan secretaris J.D. 
Janssen, ara, Archief Departement Hervormde Eredienst, inventarisnummer 1550, 
Ingekomen en uitgegane brieven, verbaal van de secretaris-generaal en adviseur, 14 
augustus. Er zijn over alle jaren slechts enkele brieven van Cocheret aan Janssen. 

 54. ara, Archief Departement Hervormde Eredienst, inventarisnummer 334, Ingeko-
men stukken etc., 17 juni, 15. De brief is gedateerd 15 juni 1830 en bevat als bijlage 
een gedrukte prospectus. Uit een aantekening op de agenda blijkt dat het Departe-
ment heeft ingetekend. 

 55. A.T.W. Kluis, Herleefd verleden. Een halve eeuw protestants-geestelijke ver orging 
in de Nederlandse strijdkrachten (1914-1964) Dit manuscript is nooit als boek 
uitgegeven en bevindt zich in de bibliotheek van de Sectie Militaire Geschiedenis 
van de Landmacht te Den Haag. De eerste hoofdstukken bevatten veel historische 
informatie over de rol van de legerpredikant. 

 56. oek aal der geleerde wereld, 1831, i  746-748. 
 57. ara, Archief Departement Hervormde Eredienst, inventarisnummer 342, Ingeko-

men stukken etc., 21 oktober, 16. 
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 58. Hij verbleef, zo blijkt daaruit, reeds enige tijd in Maastricht, van waaruit hij zijn 
dienst in Luik enige tijd had waargenomen. Nu schrijft hij dat het zijns inziens 
niet uitmaakt of hij te Maastricht of te ‘s Hertogenbosch verblijft. Rijksarchief in 
Limburg, Archief Classis Maastricht van de Nederlandse Hervormde Kerk, inven-
tarisnummer 129, Ingekomen stukken, 88. Zie over deze periode ook Boudin, Les 
relations, ii, 439-444.

 59. ara, Archief Ministerie van Oorlog, inventarisnummer 2542, Algemeen Verbaal, 5 
en 16 december 1830.

 60. ara, Archief Ministerie van Oorlog, inventarisnummers 128, 129, 130, 131, 132, 
133, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 249, 250, 251, Controle-staten 
tractementen officieren e.d. 

 61. ara, Archief departement Hervormde Eredienst, inventarisnummer 345, Ingeko-
men stukken etc, correspondentie van 30 november, 4 december en 9 december 
1830. Het ging om een som gelds, het avondmaals-stel, en de lidmatenboeken.

 62. Familiestukken.
 63. In het archief van de kerk aan de uai Marcellis, zonder nummer: Livre de la cor-

respondence du consistoire de l’Eglise évangelique francaise-allemande de Liège-
Belgique, afschriften van brieven aan Cocheret 30 juni 1832, 99 en 7 augustus 
1832, 105. Klaarblijkelijk was de zaak in 1830 niet geheel naar wens geregeld.

 64. ara, Archief Departement Hervormde Eredienst, inventarisnummer 357, Ingeko-
men stukken etc., 19 mei 1831, 1. Open brief in de oek aal, juli 1831.

 65. bw Amsterdam, Archief Waalse Kerken, inventarisnummer 353, Actes de la Ré-
union, 1831, artikel 28 en 1832 artikel 39. In 1832 ging het om de oprichting van 
een protestantse school in Luik. 

 66. ga Amsterdam, Archieven Waalse Gemeente. Registers op de verschillende acta 
ontbreken, waardoor de inspanning van het vele zoekwerk niet opweegt tegen de te 
verwachten resultaten.

 67. ara, Archief Departement Hervormde Eredienst, inventarisnummer 578, Ingeko-
men stukken etc., 8 augustus 1840, 1, waarin een brief van Cocheret van 21 juli 
1840 aan de minister met zijn beklag over de Commission. Hij vermeldt, merk-
waardigerwijze, dat de stukken voor het school- en kindergeld door de kerkenraad 
van de Waalse Gemeente te Amsterdam werden ondertekend, en dat hij wel het 
verslag van de Réunions van 1838 en 1839 had ontvangen. De reactie van de 
commission is gedateerd 7 augustus 1840. Daarin wordt erop gewezen dat, nu de 
banden met de Zuidelijke Provinciën in 1839 officieel verbroken zijn, er geen reden 
is de broederlijke contacten met de kerken aldaar in stand te houden. Luik viel, 
zo wordt terecht gesteld, onder het Provinciaal Kerkbestuur Limburg, en daarmee 
was Cocheret geen Waals predikant. Deze reactie is, blijkens een aantekening op de 
agenda, aan Cocheret verzonden. 

 68. ga Amsterdam, Archief van de classis Amsterdam van de Nederlandse Hervormde 
Kerk 1582-1951 (archiefnummer 379), inventarisnummer 731, epalingen voor 
het ministerie der Nederduitsche hervormde gemeente te Amsterdam (z.j.z.p.), in 
het bijzonder het vijfde hoofdstuk.

 69. Zie hieronder. Vgl. R.B. Evenhuis, ok dat was Amsterdam V (Baarn 1978). De 
positie van de hulpprediker is nog niet in kaart gebracht. Enige aandacht bij G.J. 
Mink, p het tweede plan. Evangelisten in Nederland in de tweede helft van de ne-
gentiende eeuw (Leiden 1995). In een synodaal rapport over het hulppredikerschap 
uit 1849 blijkt dat Amsterdam in dat jaar behalve Cocheret ook een kandidaat als 
hulpprediker had. Zij zijn ‘den predikanten duurzaam ter hulpe; gelijk zij tevens, 
op aanstelling en bezoldiging van den Kerkenraad, zich bezig houden met het geven 
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van Godsdienstonderwijs en het bezoeken van kranken.’ Zie Handelingen van de 
algemeene synode der christelijke hervormde kerk in het koningrijk der nederlan-
den (‘s Gravenhage 1849), 1849, 411. 

 70. ga Amsterdam, Archief Hervormde Gemeente (archiefnummer 376), tweede deel = 
archief ministerie, inventarisnummer 17, Notulenboek ministerie 1821-1844.

 71. ga Amsterdam, Archief Hervormde Gemeente, inventarisnummer 35, Protocollen 
bijzondere kerkenraad, folio 350, 5 juli 1832. Vgl. epalingen, par. 70: ‘De aanstel-
ling van Hulppredikers, ook van dien voor de Garnizoensdienst, geschiedt door het 
Ministerie, onder goedkeuring des kerkenraads. Op deszelfs voordragt worden de 
alzoo aangestelde gewone Hulppredikers van het Ministerie par. 67 gemeld, door 
den kerkenraad benoemd tot Krankbezoekers.’ Het originele contract heb ik niet 
kunnen vinden.

 72. ga Amsterdam, Archief Hervormde Gemeente, inventarisnummer 1108, Notulen 
van de Kerkelijke Commissie voor het toezigt op het godsdienstig onderwijs van 12 
januari 1853, artikel 8. De brief van Cocheret is in de notulen overgeschreven, ik 
heb het origineel niet kunnen vinden. 

 73. ga Amsterdam, Archief Hervormde Gemeente, inventarisnummer 38, Protocollen 
bijzondere kerkenraad, artikel 13.

 74. ga Amsterdam, Archief Hervormde Gemeente, inventarisnummer 1108, Notulen 
Kerkelijke commissie van toezigt op het godsdienstonderwijs, 7 februari 1853, arti-
kel 4.

 75. ga Amsterdam, Archief Kerkvoogdij (archiefnummer 378), inventarisnummer 
1367, verslag 8 maart 1853. 

 76. ga Amsterdam, Archief Hervormde Gemeente, inventarisnummer 38, Protocol-
len bijzondere kerkenraad, 21 april 1853, artikel 4, en 19 mei 1853, artikel 9 in 
verband met de uitvoering van het besluit; en inventarisnummer 1108, Notulen 
Kerkelijke commissie van toezigt op het godsdienstonderwijs 11 april 1853 artikel 
15 en 9 mei 1853 7.

 77. ga Amsterdam, Archief Hervormde Gemeente, inventarisnummer 271, Ingekomen 
stukken. De brief is ondertekend door 39 gemeenteleden. De opstellers beschrijven 
hoe Cocheret doodziek was, maar wonderwel herstelde. Ze prijzen zijn trouw bij 
het ziekenbezoek, en menen dat het toch mogelijk moet zijn hem een pensioen toe 
te kennen uit het pensioenfonds voor de krankenbezoekers. Ze verkeren, blijkens de 
gekozen formulering, in de veronderstelling dat Cocheret ontslag werd aangezegd. 

 78. ga Amsterdam, Archief Hervormde Gemeente, inventarisnummer 38, Protocollen 
bijzondere kerkenraad, 18 augustus 1853, artikel 6. Zie onder. 

 79. ara, Archief Kabinet des Konings, inventarisnummer 217, Minitueele besluiten etc, 
2 maart 1844, 58. Op voordracht van het Departement Hervormde Eredienst en 
van het Ministerie van Oorlog gedateerd 3 februari 1844, 6. Zie tevens bijgevoegd 
rapport Minister van Justitie (waarnemend op Eredienst), 27 februari 1844. Ver-
wezen wordt naar het KB van 29 augustus 1842, 108, waarin de wachtgeldregeling 
vervangen wordt door een pensioenregeling. Gezien het feit dat Cocheret inmiddels 
twintig dienstjaren had, en zijn totale jaarwedde f 2150,- had bedragen, had hij 
recht op een pensioen van 1075,- 

 80. ara, Archief Departement Hervormde Eredienst, inventarisnummer 1576, Ingeko-
men en uitgegane brieven, verbaal van de secretaris-generaal en adviseur, 13 januari 
1848, 2.

 81. ga Amsterdam, Archieven Waalse Gemeente, inventarisnummer 47f, Admissiere-
gister.

 82. ga Amsterdam, Archief Hervormde Gemeente, inventarisnummer 138, Reper-
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torium op de Acten van den grooten of breden kerkenraad, waarin de zestallen 
genoemd staan.

 83. P.van Rooden, ‘Van geestelijke stand naar beroepsgroep. De professionalisering 
van de Nederlandse predikant 1 25-1874’, Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 17 
(1991) 361-393, speciaal 368-369.

 84. ara, Archief Staatssecretarie 1813-1840, inventarisnummer 4069, Minitueele be-
sluiten etc., 21 oktober 1835, 5. In bijzondere gevallen kon het toegekende wacht-
geld verhoogd worden, hetgeen onder andere bij Kinker was gebeurd.

 85. ara, Archief Kabinet des Konings 1841-1897, inventarisnummer 535, Minitueele 
besluiten etc. 8 februari 1849, 59. Met de rapporten van de betrokken ministeries. 
Veel gewicht heeft waarschijnlijk ook het afwijzend advies van de gouverneur van 
Noord-Holland gehad. 

 86. ara, Archief Departement van Eredienst, inventarisnummer 833, Ingekomen stuk-
ken etc., 20 december 3, waar het uiteindelijke besluit. Met herhaalde correspon-
dentie.

 87. ara, Archief Departement Hervormde Eredienst, inventarisnummer 925, Ingeko-
men stukken etc., 30 september, 10 en Archief Kabinet des Konings 1841-1897, in-
ventarisnummer, Minitueele besluiten etc, 4 oktober 1854, 67. Tevens een brief aan 
Janssen, ara, Archief Hervormde Eredienst, inventarisnummer 1582, Ingekomen 
en uitgegane brieven, verbaal van de secretaris-generaal en adviseur, 29 augustus, 
1, een brief van 24 augustus. Zie ook ara, Archief Kabinet des Konings 1841-1897, 
inventarisnummer 946, Minitueele besluiten etc. 12 oktober 1855, 55. Zijn her-
haalde verzoek om schadevergoeding wordt in het bijgevoegde rapport overdreven 
genoemd. Ook in de hierop volgende jaren is sprake van deze gratificatie. 

 88. M.W.L. van Alphen, Nieuw kerkelijk jaarboek 1883, vermeldt als landstraktement 
2234,50. In 1864 is er sprake van een toelage uit Amsterdam zelf van 500.

 89. Familiestukken.
 90. Alphabetische naamlijst van boeken, plaat- en kaartwerken, die gedurende de jaren 

1833 tot en met 1849 in Nederland uitgegeven of herdrukt zijn
 91. Behalve in de grote bibliotheken in binnen- en buitenland zocht ik ook in talloze 

kleinere bibliotheken in Nederland. Een brief aan alle nog bestaande Waalse Ge-
meenten in Nederland met het verzoek de eigen boekerij hierop na te zien, leverde 
geen resultaat op, evenmin als een oproep in DNK. 

 92. ‘Iets over het dualisme van mr J. Kinker’, Astrea. Maandschrift voor schoone kunst, 
wetenschap en letteren. Hoofdredacteur was J.J.F. Wap (1806-1880), die Kinker 
al in diens Luikse jaren persoonlijk leerde kennen. Het is aannemelijk dat ook Co-
cheret en Wap bekenden waren. Overigens kende Astrea in eerste jaargangen een 
franstalige bijlage. Vgl. Hanou, Sluiers van Isis, ii, 51.

 93. Over het eigenaardig karakter van de Nederlandse Verlichting zie men A.J.Hanou, 
Sluiers van Isis, i  52-64 en de daar genoemde literatuur.

 94. Vgl. voor de houding van de Amsterdamse predikanten en de Amsterdamse kerken-
raad tegenover de Afscheiding Evenhuis, ok dat was Amsterdam, V, 181-189.

 95. In het archief van dit Genootschap (ub Amsterdam), dat nog steeds bestaat, trof ik 
geen sporen van Cocheret aan.

 96. Algemeene Konst en Letterbode 1845, nr 42, 226. Het artikel is niet ondertekend. 
Slechts uit de biografische notitie in Kinkers Le dualisme valt op te maken dat Co-
cheret de auteur is. Zie over dit blad i. Vermeiren, Algemeene Konst en Letterbode 
(1788-1862). In de registers op de inhoud van de Konst- en letterbode (in genoemd 
boek van Vermeiren) komt de naam van Cocheret niet voor.

 97. ‘Iets over het romantische. Eene voorlezing’, vertaald onder de titel ‘Discours sur le 
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genre romantique’, in : l’Astrée. eaux arts, des sciences et de la litérature dans les 
Pays as (= Bijlage bij de Nederlandstalige uitgave), 1 (1851) 55, 57-61 en 65-68.

 98. Hanou, Sluiers van Isis, i  460, ii, 114.
 99. Zie verzameling prospectussen van de Vereniging ter evordering van de elangen 

des oekhandels te Amsterdam, ub Amsterdam. De eerste prospectus, uit 1846, is 
niet bewaard gebleven.

 100. cbg, Verzameling overlijdensadvertenties. 
 101. B.H.C.K. van der Wijck, Mr Johannes Kinker, als wijsgeer (Amsterdam 1864) 44.
 102. Van der Wijck, Kinker, 45. 
 103. In de rubriek ‘Correspondence’, L’Astrée. Recuieul périodique des beaux arts, des 

sciences en de la litterature dans les Pays as 1 (1851), 55. Deze franstalige bijlage 
van Astrea verscheen alleen in 1851.

 104. Zie de bibliografie.
 105. Astrea 1 (1851 1852) 362-367. De recensie verscheen in De recensent van januari 

1852.
 106. Utrecht 1851. Zie Astrea  (185 ) 12-15 en 153-163
 107. Zie de bibliografie.

noten bij  5 ds g.j.d. aalders  de bekeerde predikant

 1. Zie het bevolkingsregister van Ede. Zie verder hoofdstuk 1.
 2. Album Studiosorum Th.U. Kampen.
 3. Het bevolkingsregister van Arnhem is in wo ii verloren gegaan. Gemeentearchief 

Den Haag, Bevolkingsregister 1861-1879, deel 79, blad 202. Hij woonde Westeinde 
189. Van 7 mei tot en met 28 juli 1875 was hij onder de wapenen, zoals blijkt uit de 
een van de bijlagen bij zijn huwelijksakte. Op die laatste datum werd hij vrijgesteld 
van de militarie dienst wegens lichamelijke gebreken. Opvallend is dat hij viel onder 
de provincie Gelderland. Het ging om een afkeuring op grond van artikel 231 van 
het Reglement op het geneeskundig onder oek: ‘Dikwijls terugkeerende versnelling 
der hartbeweging zoogenaamde zenuwachtige hartkloppingen, met stoornis in de 
verrigtingen.’

 4. Haags Gemeentearchief, Bevolkingsregister 1861-1879. 
 5. In mijn bezit.
 6. Beiden hadden rood haar. Dat rode haar zou nog enkele generaties later zichtbaar 

zijn onder de nazaten.
 7. Noordhollands Archief, Bijlagen huwelijksakte d.d 15 december 1881. Blijkens het 

afschrift doopbewijs was haar tweede naam Anne, en niet, zoals in sommige aktes 
ook wordt gevonden, Ann. 

 8. gaa, bs Amsterdam, geboorten, geb. 1881, no 10.927 en 10.928. Zie ook de eer-
dere aangfite d.d. 27 september, no 8951.

 9. gaa, bs, huwelijken, akteno 2546.
 10. Albert Brouwer (1838-1901) was aanvankelijk smid en werd later te Kampen opge-

leid tot predikant. Hij stond van 1883-1899 te Amsterdam. 
 11. Uit een schrift met allerlei gedichten, in mijn bezit, aangeduid als Gedichten.
 12. Gedichten.
 13. gaa, Archief Gereformeerde Kerk van Amsterdam met voorgangers, inventarisnr 

77, Lidmatenboek abcd.
 14. G. Ch. Aalders, ‘In memoriam G.J.D. Aalders’, in: Jaarboek ten dienste van de 
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Gereformeerde Kerken in Nederland, 11 (1926) 353-356.
 15. Wellicht A. Nawijn, geboren 1864, predikant te West-Terschelling en Oosterbie-

rum, die in hetzelfde jaar werd ingeschreven. 
 16. Het Album Studiosorum van Kampen vermeldt dat hij deze lessen twee jaar en drie 

maanden heeft gevolgd. Archief Th.U. Kampen, Album Studiosorum.
 17. Waarschijnlijk was dit de tweede poging. Hij wenste ‘weder’ als examinandus te 

worden ingeschreven. Van een eerdere poging heb ik tot nog toe geen sporen gevon-
den. 

 18. J.H. Spoel (1864-1900) werd in 1895 predikant in Alblasserdam. 
 19. gaa, Archief Gereformeerde Kerk met voorgangers, inventarisnr 17, Notulen ker-

kenraad.
 20. Officieel heette hij Gerhard Jan Daniël. Volgens mijn vader heeft hij altijd de Franse 

vormen gebruikt en kwam de familie pas achter de ware spelling bij zijn overlijden. 
Een kleinzoon heette Gerhard Jean Daniël, een ander Gerhard Jean Daniel, zonder 
trema. De laatste schrijfwijze is de juiste, daar het Frans (ze heetten alle drie naar 
J.D. Cocheret de la Morinière) geen trema kent. 

 21. Zo heeft hij het als belastend ervaren dat hij met zijn traktement slechts tweede klas 
kon reizen. Voor zijn bekering was hij gewend eerste klas te reizen. 

 22. Gemeente-archief Kampen, Bevolkingsregister Kampen. Tevens woonde er een 
dienstbode in huis. 

 23. Zie over de reis van Noordtzij Peter de Klerk, ‘Maarten Noordtzij, president van 
de Nederlandsch-Amerikaanse Land-en Emigratie-Maatschappij’, Jaarboek voor de 
geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland 3 (1989) 65-94.

 24. Het graf is er nog steeds. Ook zijn vrouw en dochter liggen erin begraven. Ik heb de 
grafrechten overgenomen van Jan Gerrit Aalders.

 25. P.H.A.M. Abels e.a. (red.), Dui end jaar Gouda. Een stadsgeschiedenis (Hilversum 
2002) 659-663.

 26. Streekarchief Middenholland, Gouda, Archief van de kerkenraad van de Gerefor-
meerde Gemeente onder het Kruis (1849  1863), later de Christelijke Afgescheiden 
Gemeente (1863  1869), later de Christelijke Gereformeerde Kerk (1869  1892), 
later de Gereformeerde Kerk A (1892  1907). 

 27. In 1939 werd de naam van de kerk Gereformeerde Kerk te Klazienaveen, dit in 
verband met een gemeentelijke herindeling. Overigens bleven de gereformeerden te 
Nieuw-Dordrecht ook toen aangewezen op die kerk. 

 28. J.B. ter Horst, 1  jaar Gereformeerde kerk Kla ienaveen (z.d.z.p. = 1991). Het 
kerkenraadsarchief wordt bewaard in het Drents Archief te Assen. 

 29. Drents Archief, Inventaris Classis Z.O. Drenthe Gereformeerde Kerken in Neder-
land, inventarisnr 5, Notulen classis 1900  1916, notulen d.d. 14 augustus 1901. 

 30. J.J. Brands e.a., Waar eens de boekweit bloeide. Schetsen uit de geschiedenis van 
Nieuw-Dordrecht (Groningen 1994) blz 129.

 31. Ik vermoed dat het ging om H.W. Aalders, de jongste zoon van de predikant.
 32. Een artikel uit de uidoosthoeker van 6 mei 2003
 33. Het archief van de kerk wordt bewaard in het streek-archief Heusden. In 1985 ver-

scheen een Jubileum-uitgave bij honderdvijftig jaar Gereformeerde Kerk te Dussen, 
van de hand van T. den Bok en W.J. van Andel-Bartels. Tevens ontving ik enkele 
bladzijden die wel geschreven werden ten behoeve van dit boekje, maar daarin 
niet werden opgenomen.Tenslotte ontving ik copieën uit het notulenboek van het 
schoolbestuur. Daaraan is het volgende ontleend. 

 34. Niet-opgenomen bladzijden uit het jubileumboekje. 
 35. Notulen schoolbestuur d.d. 11 augustus 1905. 
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 36. Notulen schoolbestuur d.d. 20 oktober 1905.
 37. Notulen schoolbestuur d.d. 30 maart 1906.
 38. Notulen schoolbestuur d.d. 5 april 1906. Deze bleef maar kort. Want in dezelfde 

notulen wordt vermeld dat H.W. Aalders een benoeming te Broek op Langendijk 
had aanvaard. 

 39. De kracht on er Geref. Jongelingschap. Rede, uitgesproken in de vergadering van 
den ondsring ‘Altena der jong. Vereenigingen op Geref.Grondslag, gehouden te 
Nieuwendijk op den 1 november 19 6 (Den Haag zj = 1907)

 40. A.w., 23. 
 41. Het archief van de kerk wordt bewaard bij de Gemeente Archiefdienst te Goes en is 

geinventariseerd.
 42. Ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van deze kerk in 1964 verscheen een be-

knopte geschiedenis in stencil-vorm o.d.t. ver icht van verleden en heden van de 
Gereformeerde Kerk te Wolphaartsdijk  mei 18 9-  mei 1964. Daaraan is het 
volgende ontleend. 

noten bij  7 een laatste oprisping  kampen en de vu in 1912 

 1. Zie over Kampen en de vu H.C. Endedijk, De Gereformeerde Kerken in Nederland 
(Kampen 1990), dl i  1892-1936, 90-100. Hij geeft een tamelijk compleet overzicht; 
J.H. Kok, Uit de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland 188 -
189  en 189 -19  (Kampen 1939) bevat veel originele teksten; D.J.Boerkoel e.a. 
(red.), Sola gratia. Schets van de geschiedenis en werk aamheid van de Theologische 
Hogeschool der Gereformeerde Kerken in Nederland 1854-1954 (Kampen 1954) 
besteedt ook aandacht aan de beslissingen op de vergaderingen der curatoren; R.H. 
Bremmer, Herman avinck en ijn tijdgenoten (Kampen 1966) heeft zorgvuldig het 
archief Bavinck geraadpleegd; een uitstekend overzicht van het totaal der spannin-
gen in de gkn in deze jaren biedt J. Vree, ‘Hoe de citadel ontstond’, in: Augustijn, C. 
en J. Vree, Abraham Kuyper  vast en veranderlijk. De ontwikkeling van ijn denken 
(Zoetermeer 1998) 200-242; een gedetailleerde analyse van de eerste fase van het 
‘contract’ biedt G. Harinck, ‘De Vrije Universiteit in het zicht van de Vereniging van 
1892’, in: D. Deddens, en M. Te Velde, Vereniging in wederkeer. pstellen over 
de Vereniging van 189  (Barneveld 1992) 105-120. Zie tenslotte J.C. Schaeffer, De 
plaats van Abraham Kuyper in ‘De Vrije Kerk’ (Amsterdam 1997) 125-132. 

 2. Aalders studeerde klassieke letteren en theologie aan de vu, waar hij in 1911 
promoveerde op een studie over de valse profetie in Israël. Hij was predikant te 
Tzummarum en Ermelo. In 1920 werd hij hoogleraar Oude Testament aan de 
vu. Hij hield zich levenslang bezig met de bronnensplitsing, was een vruchtbaar 
auteur, en telde vele promovendi. Tijdens het conflict-Geelkerken speelde hij een 
belangrijke rol. Zie D. Nauta e.a.(red.), iogra sch Lexicon voor de geschiedenis 
van het Nederlandse Protestantisme I-V (Kampen 1978-2001), aldaar iii, s.v. De 
Moor studeerde aan de vu, waar hij in 1903 promoveerde op de profeet Maleachi. 
Hij was achtereenvolgens predikant te Breda, Den Haag, Amsterdam en Utrecht. 
Als kerkbestuurder vroeg hij regelmatig aandacht voor de liturgie. Op de tweede 
zittingsdag van de Synode van Assen overleed hij. Zie LGNP, iii, s.v. Wielenga 
studeeerde te Kampen waar zijn vader hoogleraar was. Hij onderging sterke invloed 
van H. Bavinck. Hij promoveerde in 1899 te Heidelberg op een dissertatie over 
Spinoza, was achtereenvolgens predikant te Westmaas, Arnhem en Amsterdam. 
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Wielenga had een brede culturele belangstelling en wordt gerekend tot de beweging 
der jongereren. Na het conflict-Geelkerken bemoeide hij zich nauwelijks meer met 
de gang van zaken in de kerken. Zie LGNP, iii, s.v.

 3. Voor zover de kerkelijke pers als bron geraadpleegd is, heb ik me beperkt tot de 
belangrijkste bijdragen van H.H. Kuyper (1864-1945), hoogleraar aan de vu en 
redacteur van De Heraut, H. Bouwman (1863-1933), hoogleraar te Kampen en 
redacteur van De a uin en de bijdragen in De Wachter, die bijna wekelijks over 
deze kwestie schreef. Vanaf 30 augustus startte redacteur T. Bos bovendien een serie 
artikelen over godgeleerdheid en kerk. De Wachter was in 1902 speciaal opgericht 
om de Hogeschool te beschermen tegenover hen die haar wilden opheffen. Zie hier-
over L. Doekes, ‘G. Doekes en de Wachterbond’, in: D. Deddens en M. te Velde, 
Vereniging in wederkeer, 163-178.

 4. Zie hierover F. Rozemond, ‘Voor beiden ten zegen. Het contract tussen de Gere-
formeerde Kerken en de Vrije Universiteit van 1908’, in: J. van Gelderen (red.), 
Cruuthof. pstellen voor Kees de Kruijter (Kampen 2001) 73-84.

 5. Curator vu 1884-1928, curator Kampen 1904-1925. Van beide colleges was hij in 
1908 voorzitter.

 6. Uitvoerig hierover Boerkoel e.a. (red.), Sola gratia, 118-120.
 7. W. de Graaf, Een monument der Afscheiding. De geschiedenis van de Theologische 

Hogeschool van de Gereformeerde Kerken in Nederland (Kampen 1954) 262-263.
 8. Zie Endedijk, De GKN, 130, en De Graaf, Een monument, 263. 
 9. Deze korte samenvatting is gebaseerd op een onderzoek in de archieven van curato-

ren vu, senaat vu en FdG vu.
 10. Vergadering Curatoren vu, d.d. 6 december 1909. Amsterdam vu, Archief Cura-

toren. Het betreft een mededeling van voorzitter Van Schelven. Notulen van de 
voorafgaande jaren ontbreken. 

 11. Amsterdam vu, Archief Faculteit der Godgeleerdheid, Ingekomen stukken. Het 
gaat om brieven van 7 oktober 1910, 25 oktober 1911, en 12 januari 1912. Zie ook 
het archief van Deputaten voor het verband (Utrecht, Landelijk Diensten Centrum 
SoW-kerken). Aan een inventaris van dit archief wordt gewerkt. Met dank aan C.J. 
de Kruyter die mij bij het raadplegen van dit archief bijstond. 

 12. Amsterdam vu, Archief Curatoren, Ingekomen stukken, 19 juni 1911. Het is mij 
niet bekend wanneer dit advies openbaar was geworden. En in ieder geval: de sy-
node moest daarover nog beslissen.

 13. Merkwaardig is dat curatoren vu in het voorjaar van 1912 aan de literaire faculteit 
de vraag stelden of A. Noordtzij niet moest worden benoemd. Woltjer bracht deze 
vraag in op de senaatsvergadering van 22 maart. In dat geval zou Van Gelderen 
(ordinarius Semitische talen aan de letterenfaculteit en buitengewoon hoogleraar 
Oude Testament aan de FdG) overgeplaatst kunnen worden naar de FdG. De se-
naat reageerde afwijzend, in die zin dat dit geen oplossing was voor de vacature 
Biesterveld. Zie Amsterdam vu, Archief curatoren, notulen 11 maart 1912; Archief 
senaat, notulen 22 maart 1912. Op 24 mei 1912 werd Noordtzij bij KB benoemd 
tot hoogleraar te Utrecht. Heeft Van Schelven een dubbelrol gespeeld  In 1910 
was namelijk al aan de orde of M. Noordtzij hoogleraar zou worden te Kampen. 
Blijkens de notulen van curatoren Kampen van 13 oktober 1910 weigerde Van 
Schelven als voorzitter van curatoren zeer beslist in te gaan op het verzoek van 
Noordtzij om een vaste positie als lector aan de School. In 1911 speelde de kwestie 
opnieuw (Notulen curatoren 14 en 15 augustus 1911. Hoogleraren stelden voor A. 
Noordtzij tot buitengewoon hoogleraar te benoemen, maar curatoren gingen daar 
niet mee akkoord. De redenen zijn onduidelijk. Zie ook Boerkoel e.a. (red.), Sola 
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gratia, 135, en De Wachter, 8 november 1912. Nader onderzoek is hier gewenst. 
 14. Amsterdam vu, archief senaat, notulen 22 maart en 26 april 1912.
 15. Een geloofsstuk. Rede ter inleiding van de ste jaarvergadering der Vereeniging 

voor hooger nderwijs op Gereformeerden Grondslag saamgekomen te Haarlem 
op 4 juli 191  (Kampen 1912). Over de verspreiding voor de 4e juli zie men de re-
censie van Geesink in De Heraut van 15 september. Zo althans versta ik de uitlating 
dat de rede reeds voor de 4e juli ‘in schrift en druk was vastgelegd’. Voor Geesink 
was met het contract van 1908 de uiterste grens van kerkelijke bemoeienis bereikt. 

 16. Een geloofsstuk, 13.
 17. Een geloofsstuk, 31.
 18. Een geloofsstuk, 31.
 19. Zie vu Amsterdam, Archief senaat. Het ging dus om A.G. Honig, H. Bouwman en 

L. Lindeboom.
 20. Zie R.H. Bremmer, Herman avinck en ijn tijdgenoten (Kampen 1966) 110-193 
 21. F.W. Grosheide, De verwachting der toekomst van Je us Christus (Amsterdam 

1907).
 22. A.T. Robertson, eknopte grammatica op het Nieuwe Testament (Kampen 1912). 

Het is een geheel zelfstandige bewerking geworden. Volgens Nauta had Bavinck 
Grosheide hiertoe aangezet. Zie Nauta, F.W. Grosheide, in: Jaarboek van de Maat-
schappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden, 1974-1975, 58-64. In De Heraut 
van 8 september 1912 plaatste J.H. Kok een aankondiging van dit boek, dat ‘met 
enkele dagen verschijnt’. 

 23. Predikende het Evangelie des Koninkrijks (Kampen 1911). Zie Herman Ridderbos, 
Jan Ridderbos, edum 1879-Kampen 196  (Kampen 1999) 9-10.

 24. Bouwman studeerde te Kampen en aan de Universiteit van Amsterdam (zijn Kam-
per examens waren toen aan de vu nog niet geldig). Hij promoveerde aan de UvA 
op Het begrip gerechtigheid in het ude Testament (Kampen 1899). In 1903 werd 
hij hoogleraar te Kampen voor de kerkgeschiedenis en het kerkrecht. Kenmerkend 
voor hem was een diep doorleefde vroomheid. Uitvoerig over hem De Graaf, Een 
monument, 247-252.

 25. De Wachter, 12 juli 1912.
 26. De Standaard, 15 juli 1912.
 27. J.W. A. Notten, Een bede van godvruchtigen  afscheidswoord, uitgesproken aan 

den avond van  juni ‘1  (Arnhem 1912) 20-21.
 28. Acta van de Generale Synoden der Gereformeerde Kerken in Nederland, gehouden 

te ‘s Gravenhage 16 juli, 1  september en 17 october 191 , en van 7 october tot 6 
november 1914 (Rotterdam 1914).

 29. Acta, 5-7.
 30. Een expliciete verklaring voor die afwezigheid heb ik nergens gevonden. In het licht 

van de houding die de Faculteit der Godgeleerdheid vu in deze jaren aannam, ga 
ik er van uit dat men wilde voorkomen dat er later gezegd zou worden dat zij de 
vergadering tot een benoeming van de eigen leerlingen had aangezet. 

 31. Dit betekende dat het publiek de vergadering moest verlaten. Volgens De Wachter 
van 19 juli was dit voor het massaal opgekomen publiek een grote teleurstelling. 

 32. Zie over hem Kees de Kruijter, ‘Dr. Gerrit Keizer (1869-1943). Predikant, kerkhis-
toricus en scriba van de synode’, in: Van Gelderen e.a., Cruut-hof, 61-69.

 33. Overigens was zijn vader, ds. G.J.D. Aalders (1855-1926), een alumnus van Kam-
pen.

 34. C. van der Woude noemt hem een markante persoon, meestal een vriendelijke om-
schrijving van iemand die als lastig wordt ervaren. In LGNP, i  s.v. 
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 35. Volgens Wielenga, Post tenebras ....  open brief aan een vriend te Kampen (Amster-
dam 1912) 9 was Hoekstra de kandidaat van de ‘Wachterpartij’.

 36. De Wachter, 26 juli 1912. Dit weekblad was geheel en al gewijd aan het behoud 
van de school. Als zinspreuk gold: ‘Opleiding voor de kerk, door de kerk’. 

 37. Vree, ‘Hoe de citadel ontstond’, 200-242.
 38. Bremmer, Herman avinck, 159-193.
 39. Endedijk, De GKN, i  130. Boerkoel e.a. (red.), Sola gratia, 134, noemt ds. G. Doe-

kes als iemand die veel geld voor Kampen bijeen heeft gebracht.
 40. Honig was niet zonder aarzeling naar Kampen gegaan. Het advies van F.L. Rutgers 

schijnt beslissend te zijn geweest. Zie Boerkoel e.a. (red.), Sola gratia, 100-101.
 41. Acta, 1912, 23.
 42. Acta, 1912, 23.
 43. De Standaard, 6 augustus, uit de toespraak die namens de kerkenraad gehouden 

werd toen Aalders op zondag 4 augustus het nieuws van zijn afwijzing bekend 
maakte. 

 44. Op 5 augustus bevatte De Standaard het bericht dat zowel Aalders als De Moor 
hadden bedankt, op 9 augustus eveneens te lezen in De a uin (officiële mededeling 
van de scriba der synode), op 11 augustus te lezen in De Heraut. 

 45. Eveneens gepubliceerd in De Standaard van 31 augustus. Zie ook het ingezonden 
stuk hierover in het nummer van 6 september 1912.

 46. A. Brummelkamp, Levensbeschrijving van wijlen prof.A. rummelkamp. Hooglee-
raar aan de Theologische School te Kampen (Kampen 1910). 

 47. A. Kuyper, Encyclopaedie, iii, 536. Hij gebruikt de woorden ‘bij ontstentenis van 
beter, of voor haar zekerheid’.

 48. Zie hierover Encyclopaedie der Heilige Godgeleerdheid (Kampen 1894-1895) I-III, 
aldaar ii, par. 56).

 49. Overigens had ook Bavinck zich na het debacle van 1899 in deze zin over de vu 
uitgelaten. Zie Bremmer, Herman avinck, 137-140.

 50. Zie L. Doekes, ‘G. Doekes en de Wachterbond’, in: D. Deddens en M. Te Velde, 
Vereniging in wederkeer, 163-178, aldaar 174-175.

 51. De a uin, 6 september 1912
 52. Acta, 1912, 13-15.
 53. Opvallend is dat A. Kuyper in een driestar op 17 september 1912 in De Standaard 

min of meer hetzelfde betoogde. Hij bepleitte uitbreiding van het hooglerarencorps 
aan de vu, opdat niemand te zwaar belast zou worden.

 54. Acta, 25, bijlage i. 
 55. De Heraut, oktober 1912.
 56. Hollandia. Weekblad voor volk en kerk, 27 juli 1912. 
 57. In ditzelfde nummer van 11 oktober 1912. 
 58. 13 oktober 1912.
 59. De Heraut, 22 oktober 1912. Wielenga meldt in zijn verantwoording, Post te-

nebras...  open brief aan een vriend te Kampen (Amsterdam 1912) 5-8, dat hij vele 
brieven ontving. Ik neem aan dat het Aalders en De Moor niet anders is vergaan. 
Ondanks naspeuringen heb ik geen particuliere correspondentie aangetroffen 
waarin deze zaak aan de orde kwam. 

 60. De Wachter, 18 october 1912.
 61. Bremmer, Herman avinck, 
 62. Diemer publiceerde zijn bovengenoemd artikel tevens in De a uin van 18 oktober.
 63. De a uin 18 en 25 oktober 1912. 
 64. De Heraut, 3 november 1912.
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 65. Vlg Herman Ridderbos, Jan Ridderbos, 17. Blijkens een brief van 17 februari 2002 
die ik van H. Ridderbos ontving, betreft dit een mondelinge overlevering. Ook Wie-
lenga, Post tenebras, 19, wijst op adviezen in deze richting. In particuliere corres-
pondentie van Fabius, A. Kuyper, Bavinck, Van Schelven, Geesink en Van Gelderen 
trof ik geen brieven aan die hierover gingen.

 66. Bos, die eerder gewenst had dat de synode mannen had benoemd die van ganser 
harte achter de zaak der school stonden, herhaalde de kritiek van Diemer nog eens 
in De Wachter van 8 november 1912.

 67. 8 november 1912
 68. De a uin, 8 november 1912.
 69. De Heraut, 27 oktober 1912.
 70. Post tenebras, 4.
 71. Post tenebras, 14. Al eerder had hij zich zeer kritisch uitgelaten over de Wachter-

partij, zie n e theologische school en haar beschermers  ijdrage tot rechte viering 
van het gouden jubileum der school (Arnhem 1904). 

 72. Post tenebras, 16.
 73. Post tenebras, 16.
 74. Post tenebras, 18.
 75. Post tenebras, 20.
 76. De a uin, 22 en 29 november 1912.
 77. De Heraut, 8 en 15 december 1912. 
 78. Ik kan niet goed overzien of die beschikbaar was. 
 79. Een nadere analyse van de samenstelling der synode zou hier licht kunnen brengen. 

Een dergelijke analyse wordt echter met het verstrijken van de tijd steeds moeilijker. 
Er begon langzamerhand een vermenging op te treden van de beide stromen waaruit 
de gkn bestonden. 

 80. Sedert het deb cle van 1902 was het aantal studenten zeer laag geweest. 
 81. Herman Ridderbos, Jan Ridderbos, 19-20.
 82. Bremmer, Herman avinck, 192.
 83. iogra sch Lexicon, iii, s.v. 

noten bij  8 ds. j.c. aalders als predikant van de gereformeerde 
kerken in nederland

 1. Zie M.J. Aalders, ‘Aalders (Ihrhove)’, in: P. van Beek e.a. (red.), De dolerenden en 
hun nageslacht (Kampen 1990) 120-129.

 2. Overigens was de moeder van G.J.D. Aalders een dochter van de Waalse predikant 
J.D. Cocheret de la Morinière. Zie over hem M.J. Aalders, ‘De gefrustreerde loop-
baan van Jean Daniel Cocheret de la Morinière (1794-1860)’, Documentatieblad 
voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 18  no 44, juni 1996, 19-40

 3. G.Ch. Aalders, ‘Ds G.J.D. Aalders’, Jaarboekje voor de Gereformeerde Kerken in 
Nederland, 1927, 353-354, aldaar 353. 

 4. In tegenstelling tot zijn beide broers heeft J.C. Aalders geen van zijn kinderen naar 
zijn vader vernoemd. Wel vernoemde hij zijn moeder en zijn schoonvader Cornelis 
Ingwersen. 

 5. G.Ch. Aalders begon zijn academische studie met de klassieke letteren. Na het kan-
didaatsexamen stapte hij over naar theologie. De derde zoon, H.W. Aalders (1885-
1945) werd onderwijzer.

noten bij hoofdstuk 8



236 237

 6. Hoewel Aalders het woord mystiek vaak gebruikt, dient dit niet te worden verstaan 
in de klassieke zin. Deze was hem te weinig gebonden aan Gods openbaring in 
Christus. 

 7. W. Aalders, Johannes Christiaan Aalders. Dit ‘In memoriam’ werd na zijn overlij-
den opgetekend, maar is nooit gepubliceerd. 

 8. Van Beek, De dolerenden van 1886 en hun nageslacht, 69-70.
 9. Zie hierover Kuiper, De voormannen, 460-462, 555-557.
 10. Kuiper, De voormannen, o.m. 557. 
 11. In de archieven van beide kerken trof ik weinig bijzonderheden aan.
 12. Kuiper, De voormannen, 256; Harinck, De Reformatie, 27-37.
 13. Aalders beroept zich onder meer op J.C. Sikkel, In heilige roeping. De leidingkwes-

tie in de antirevolutionaire partij (Amsterdam 1916). Kuiper zou de realiteit van 
deze tendentie ruim een halve eeuw later in zijn dissertatie De voormannen bevesti-
gen aan de hand van een sociologische interpretatie-sleutel. Zie ook D.Th. Kuiper, 
Tussen observatie en participatie. Twee eeuwen gereformeerde en antirevolutio-
naire wereld in ontwikkelingsperspectief (Hilversum 2002) 101-122 en 347-364. 

 14. Veruitwendigen on e kerken , 18.
 15. Veruitwendigen on e kerken , 19. Met een beroep op W. Leendertz, P.D. Chante-

pie de la Saussaye, H. Bavinck, J.H. Gunning Wz. en J. van Andel.
 16. Vgl. Harinck, De Reformatie, 28-30.
 17. Veruitwendigen on e kerken , 24-25. Vgl. E. Doumerque, De gereformeerde 

vroomheid volgens Calvijn (Kampen 1908).
 18. Kuiper, De voormannen, 359 verwijst naar deze mystieke ader op grond van een 

brochure van Aalders uit 1927. M.i. speelt dit thema in al zijn publicaties een rol, 
ook in zijn eerste. 

 19. Beide brieven zijn in het bezit van dr. W. Aalders te Bussum.
 20. Vgl. G. Harinck e.a., Als avinck nu maar eens kleur bekende’. Aantekeningen van 

H. avinck over de aak-Netelenbos, het Schriftge ag en de situatie in de Gerefor-
meerde Kerken (november 1919) (Amsterdam 1994). 

 21. C.J. de Kruijter, ‘De erfenis niet geweigerd. Ds. Jan Bernard Netelenbos (1879-
1934)’, Jaarboek voor de Geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Neder-
land, 6 (Kampen, 1992) 83-129.

 22. Zie C. Augustijn, ‘Kuypers rede over ‘De hedendaagsche schriftkritiek’ in haar 
historische context’, in: C. Augustijn en J. Vree, Abraham Kuyper  vast en veran-
derlijk. De ontwikkeling van ijn denken (Zoetermeer 1998) 109-148.

 23. Zie A.J. van den Berg, ‘De gereformeerden en de ncsv, met name in de jaren 1915-
1930’, JGGKN 2 (1988) 121-150 en idem, De Nederlandse Christen-Studenten 
Vereniging 1896-1985 (Den Haag 1991). 

 24. Een andere geest  Rede gehouden op de jaarvergadering van de Unie SSR, Leiden 
1  februari 1918 (Baarn 1918).

 25. Een andere geest , 22.
 26. De critiek der jongeren. Een woord tot de Gereformeerde Kerken (Baarn z.j.= 

1918). Aalders zal zich ook in later jaren voortdurend op zijn geweten beroepen. 
Hij moest spreken, en dat spreken was vaak kritisch. 

 27. Zo eveneens Kuiper, De voormannen, bij wie de aanduiding ‘jongeren’ een 
mentaliteit aanduidt. Zo ook Harinck, De Reformatie, 32-33. 

 28. Kuiper, De voormannen, 214-215 en 229 laat zien dat er meer stromingen waren. 
Aalders geeft hier een te simpele analyse van de kerkelijke werkelijkheid. 

 29. De critiek, 21.
 30. De critiek, 24.
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 31. Harinck, De Reformatie, 33-37.
 32. Kerkblad voor de Gereformeerde Kerken in Nederlandsch ost-Indi , 18 september 

1919.
 33. hdc Amsterdam, Archief Grosheide, d.d. 12 december 1919, van Aalders aan 

Grosheide. Zie over deze brief hieronder.
 34. ‘Dr. J.G. Geelkerken (1879-1960). Een kennismaking’, in: G. Harinck (red.), De 

kwestie-Geelkerken. Een terugblik na 75 jaar (Barneveld 2001) 43-67.
 35. Harinck e.a., Als avinck nu maar eens kleur bekende’. 
 36. Fraternitas. Groot-Gereformeerd Studenblad, uitgaande van de corpora SSR, 

NDDD, FQI en EQEV , 10 juni 1918, 114-120.
 37. Het initiatief daartoe was mede door Bavinck genomen. Harinck, De Reformatie, 

36-37; Van den Berg, ‘De gereformeerden en de ncsv’, JGGKN 2 (1988) 133-134.
 38. Fraternitas, 15 oktober 1918, 166-179.
 39. Fraternitas, 170.
 40. Fraternitas, 170.
 41. Fraternitas, 175.
 42. Fraternitas, 178. Vgl. zijn kritische bespreking van M.J.A. de Vrijer, De 

gereformeerd-ethischen, in het Kerkblad, 5 augustus 1920: ‘Ethisch en gereformeerd, 
dat is en blijft twee.’ Zie ook het Kerkblad van 3 en 17 februari 1921, waarin de 
tekst van een referaat over ‘ethisch en gereformeerd’ is opgenomen. 

 43. Overigens was Aalders oud-lid van de ncsv. Dit hoeft niet te betekenen dat hij 
nu de ncsv afwees. Er waren vele dubbellidmaatschappen, zie Van den Berg, ‘De 
gereformeerden en de ncsv’, JGGKN 2 (1988), 142.

 44. Zie hierover Harinck, De Reformatie, 38. Overigens bepleitte Aalders geen 
‘jongeren-orgaan’, maar een orgaan voor de progressieve krachten in de gkn. 

 45. Harinck, De Reformatie, 38-67.
 46. Kerkblad, 11 november 1920. Ook Geelkerken was negatief, zie Harinck, De 

Reformatie, 65. Overigens werd het eerste nummer positief ontvangen. Slechts de 
hervormde H.Th. Obbink was sceptisch. Zie Harinck, De Reformatie, 69.

 47. Harinck, De Reformatie, 67. 
 48. Zie Gedenkboek vijftigjarig bestaan der Gereformeerde Kerk te atavia 1877-19 7 

(Rijswijk 1927).
 49. Van den Berg, ‘De gereformeerden en de ncsv’, JGGKN 2 (1988) 129.
 50. Acta GS, 1920, 254-255; Puchinger, ‘Gesprek met C. Aalders’, Praktische Theolo-

gie. Nederlands tijdschrift voor pastorale wetenschappen 2 (1975) 291-305, aldaar 
293. Zie ook We hebben een venster op de eeuwigheid nodig.  Dr W. Aalders 
over zijn levenslange pleidooi voor innerlijkheid’, Wapenveld, nr. 2, april 1999, 
58-69. Zie verder hdc Amsterdam, Archief Idenburg, 14 april 1918, van Aalders 
aan Idenburg. Een jaar tevoren was Aalders een beroep uit Batavia misgelopen als 
gevolg van de slechte verbindingen. Hij werd toen predikant in Bunschoten. Colijn 
was sedert 1917 lid van het deputaatschap voor de ‘verstrooide gereformeerden in 
onze Oost-Indische bezittingen’. Hij behoorde derhalve tot zijn taak om zich met 
dit soort zaken bezig te houden. Zie Herman Langeveld, Dit leven van krachtig 
handelen. Hendrikus Colijn 1869-1944 ( z.p. 1998) 299-300.

 51. Zie P.N. Holtrop, ‘De ncsv op de serambi. De Vereeniging Indische Oud-leden der 
Nederlandsche Christen-Studenten Vereeniging, 1920-1940’, Documentatieblad 
voor de Geschiedenis van de Nederlandse ending en ver eese Kerken 1 (1994), 
no 1, 25-61. Aalders wordt als lid genoemd in de eerste twee ledenlijsten, 1921 en 
1923. In 1925, toen de derde ledenlijst verscheen, was hij reeds uit Indië vertrok-
ken.
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 52.  De reis naar Indië duurde als gevolg van de oorlogsomstandigheden langer dan 
gebruikelijk. De familie reisde over de vs, de Hawai-eilanden en Japan. Hij werd 
georganiseerd door H. Colijn. ‘Gesprek met C. Aalders te Utrecht’, 293. Zie ook 
Wij hebben een venster op de eeuwigheid nodig , Wapenveld, nr. 2, april 1999, 

58-69.
 53. Algra, De Gereformeerde Kerken, 160. 
 54. Algra, De Gereformeerde Kerken, 225 en Kerkblad, 6 februari 1919.
 55. Kerkblad, 20 februari 1919.
 56. In het Gedenkboek staat vermeld dat Aalders 1286 kolommen heeft gevuld tijdens 

zijn Indische jaren.
 57. Kerkblad, 9 oktober 1919.
 58. Kerkblad, 30 oktober 1919.
 59. Kerkblad, 18 december 1919.
 60. Alleen de brief van Aalders is bewaard gebleven. hdc, Archief Grosheide, 12 de-

cember 1919. 
 61. Kerkblad, 22 april 1920.
 62. 4 november 1920. Zo stemde hij in met de afzetting van Netelenbos en was hij blij 

met de besluiten betreffende de uitbouw van de belijdenis, de liturgie en het voor-
nemen een nieuw catechetisch boek samen te stellen. Ook nam de synode enkele 
belangrijke besluiten voor de Indische kerken. In een artikel van 2 december bleek 
hij toch wel enige bezwaren te hebben, m.n. tegen het Getuigenis dat deze synode 
deed uitgaan naar de kerken.

 63. Kerkblad, 15 juli 1920 en 22 juli. 
 64. Kerkblad, 25 november 1920. Of velen het in hun hart niet met Aalders eens waren, 

is een andere vraag. Sikkel had al veel eerder zijn mond open gedaan, en Bavinck 
had in een lezing voor de ncsv min of meer gelijke dingen gezegd over Kuyper. Zie 
Harinck, De Reformatie, 27. 

 65. Op 2 en 9 december schreef hij onder het kopje ‘Reformatie’ nog iets meer over het 
verschil tussen de oude en de jonge Kuyper. 

 66. Kerkblad, 2 december, 9 december, 23 december, brieven aan J. de Wit. 
 67. Kerkblad, 23 december 1920, brief aan J. de Wit.
 68. Kerkblad, 6 januari 1921, gevolgd door een reactie van Aalders. 
 69. Kerkblad, 13 januari 1921.
 70. Kerkblad, 20 maart 1921, ‘Recht op een eigen overtuiging’. Een vriendelijke te-

rechtzetting door Grosheide over de wijze waarop Kuyper werd herdacht (Aalders 
wordt niet genoemd), verscheen in het Noord-Hollandsch Kerkblad, en werd door 
Aalders opgenomen in het nummer van 28 april 1921.

 71. Kerkblad, 28 april 1921.
 72. 5 mei 1921. Hetgeen weer leidde tot een reactie van zijn organist Bergmeyer in het 

Kerkblad van 12 mei. Pas 23 juni reageerde Aalders. Het was het laatste polemische 
artikel in het Kerkblad.

 73. Kerkblad, 28 april 1921.
 74. G. Puchinger, ‘Gesprek met C. Aalders uit Utrecht’, Praktische Theologie 2 (1975), 

293.
 75. Puchinger, ‘Gesprek met C. Aalders uit Utrecht’, Praktische theologie 2 (1975), 

294. 
 76. In een artikel over Smelik heb ik deze als een ethisch theoloog getypeerd. Ik zou dat 

nu niet meer zo zonder meer willen stellen. Zie M.J. Aalders, ‘100 Jaar Evert Louis 
Smelik, dichter van het verlangen’, In de Waagschaal, 5 februari 2000. 

 77. Handboekje, 5 (1923) 8.
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 78. Versus Herngreen, Een handjevol verkenners. ntstaan en geschiedenis van het 
HV. De Gereformeerde Kerken in Nederland in Hersteld Verband (Baarn 1976) 
106-107.

noten bij  9 ds j.c. aalders (1881-1966) als predikant van de gere-
formeerde kerken in hersteld verband

 1. Zie iogra sch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme 
ii (Kampen 1983), s.v. Zie verder George Harinck (red.), De kwestie-Geelkerken 
(Barneveld 2001) en de daar genoemde literatuur. 

 2. D.Th. Kuiper, ‘Gefnuikte vernieuwing. De beweging der jongeren  in de Gerefor-
meerde Kerken in Nederland in de periode 1910-1930’, in: D.Th. Kuiper, Tussen 
observatie en participatie. Twee eeuwen gereformeerde en antirevolutionaire wereld 
in ontwikkelingsperspectief (Hilversum 2002) 123-152.

 3. J.J. Buskes jr en J.C. Aalders, evestigings- en intreepredikatie in de Gereformeerde 
Kerk van Amsterdam-Groot (Amsterdam 1927) 25. In deze tijd waren er behalve 
contacten met Geelkerken ook contacten met Buskes, zie t.a.p. 

 4. Het niet-geïnventariseerde archief van deze kerk berust in het Streekarchief van de 
Krimpenerwaard. Van belang zijn de kerkenraadsnotulen en een map met enkele 
stukken betreffende Aalders’ vertrek uit de gkn. Deze zijn voor mij bij elkaar ge-
zocht door dhr G.B. de Hoop. 

 5. De tekst van deze verklaring is als bijlage opgenomen. Ik ontleende deze aan een 
artikel over deze verklaring in Woord en Geest van 12 november 1926. 

 6. Het afschrift van de reactie is bewaard gebleven. Versus C. Aalders, die zich meende 
te herinneren dat de kerkenraad hem had willen behouden. ‘We weten hoe U over 
Geelkerken en zijn veroordeling denkt, maar U moet toch onze predikant blijven’, 
G. Puchinger, ‘Gesprek met C. Aalders uit Utrecht’, in: Praktische Theologie. Ne-
derlands tijdschrift voor pastorale wetenschappen 2 (1975) 291-305, aldaar 294. 
Wel waren er gemeenteleden die zo dachten en de kerkenraad verzochten om een 
brief aan de synode om Aalders niet te dwingen zich met Assen te conformeren.

 7. Zie over het familieverband M.J. Aalders, ‘Aalders (Ihrhove)’, in: P. van Beek e.a. 
(red.), De dolerenden van 1886 en hun nageslacht (Leusden Kampen 1990) 120-
129.

 8. G. Ch. Aalders, Ds G.J.D. Aalders‘, Jaarboek ten dienste van de Gereformeerde 
Kerken in Nederland 11 (1927) 353-355.

 9. Zondag 4 november. Hij logeerde bij Buskes. Het archief van de kerk van Am-
sterdam-Centrum wordt in het Gemeentearchief van Amsterdam bewaard onder 
inventarisnr 850. Het bevat behalve financiële stukken de kerkenraadsnotulen (met 
uitzondering van het eerste notulenboek, 1926-1927) en een grote hoeveelheid in-
gekomen stukken en afschriften van uitgaande stukken. Het archief is niet geïnven-
tariseerd. Ten tijde van het onderzoek (zomer 2001) stond het bekend als Archief 
van de Gereformeerde Kerk van Amsterdam-Zuid (in Hersteld Verband). Het bevat 
echter archiefstukken van de kerken van Amsterdam-Centrum en en Amsterdam-
West. Het archief van Amsterdam-Zuid berust onder het niet geïnventariseerde 
gedeelte van de hervormde kerkvoogdij.

 10. evestigings- en intreepredikatie, 4.
 11. evestigings- en intreepredikatie, 16. 
 12. evestigings- en intreepredikatie, 22. 
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 13. Assen’s leerbeslissing toegelicht en getoetst (Amsterdam 1927).
 14. Assen’s leerbeslissing, 11. 
 15. Assen’s leerbeslissing, 12.
 16. Een theologische of wijsgerige verantwoording gaf hij niet, maar wellicht heeft hij 

deze gevonden in de werkelijkheidsomschrijving van J. Woltjer. Zo D. Th. Kuiper, 
De voormannen (Meppel Kampen 1972) 332-333. Over Woltjer zie men H. Van 
der Laan, Jan Woltjer (1849-1917). Filosoof, classicus, pedagoog (Amsterdam 
2000).

 17. Assen’s leerbeslissing, 19-20.
 18. Assen’s leerbeslissing, 20.
 19. ‘Het theologisch belang van het Assensch leergeschil’, nder Eigen Vaandel 3 

(1928) 128-143, aldaar 15.
 20. Zijn naam wordt vanaf 5 november 1927 onder de medewerkers vermeld.
 21. Langeveld, Protestants en progressief. De Christelijk-Democratische Unie 19 6-

1946 (Den Haag 1989) 367-368. Een en ander n.a.v. een ingekomen brief. gaa, 
Archief Amsterdam Zuid, Notulen kerkenraad en Ingekomen stukken.

 22. Zelf meldt hij dat hij al sedert 1918 geen lid meer van de arp was. 
 23. G.H. ter Schegget schreef me dat zijn vader, ds L. ter Schegget, die Aalders op-

volgde, zich op verzoek van de kerkenraad niet over politiek uitliet. Hij wist tevens 
te vertellen dat zich in deze gemeente een aanzienlijke groep bewonderaars van A. 
Hitler bevond. Over de verhouding tussen hv en de nsb zie men J.J. Buskes, Hoera 
voor het leven (Amsterdam 1963) 175-178.

 24. W. Aalders, Johannes Christiaan Aalders, een niet gepubliceerde bijdrage over zijn 
vader. In mijn bezit. 

 25. gaa, Archief Amsterdam Zuid, Ingekomen stukken. In een brief d.d. 1 april, opge-
steld door W. Aalders. Het doktersadvies heb ik niet kunnen vinden.

 26. gaa, Archief Amsterdam Zuid. De kerkenraadsnotulen van 18 maart 1931 maken 
melding van zijn ziekte.

 27. gaa, Archief Amsterdam Zuid, Notulen kerkenraad, 3 juni 1931.
 28. gaa, Archief Amsterdam Zuid, Ingekomen stukken, 20 juni 1931, van C. Aalders 

aan de kerkenraad.
 29. gaa, Archief Amsterdam Zuid, Notulen kerkenraad, 24 juni, brief d.d. 24 juni.
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van de vu.
 36. Zie het ‘Naschrift’ in: J.H. Gunning J.Hzn, Kerk en gemeenschap. Woord bij ge-

legenheid der vestiging van den Nederlandschen Christelijken Gemeenschapsbond 
(Leiden 1923) 22-26. 

 37. Kerk en gemeenschap, 22.
 38. Tien jaren, 32-33.
 39. Zie over deze beweging H.D. de Loor, Nieuw Nederland loopt van stapel. De 
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1986).
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 41. G. Allen, Hij die komt (Amsterdam 1932).
 42. Recensie van B. ter Haar Dzn, De xford Groep beweging (Assen 1935), Woord 

en Geest, 29 november 1935.
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 45. Woord en Geest, 10 augustus 1934.
 46. Zie bijvoorbeeld Woord en Geest, 1 februari 1935.
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De predikantenfamilie Aalders is afkom-
stig uit Mitling-Mark, aan de oever van 
de Ems (17e eeuw). Aan het begin van de 
19 eeuw verhuisde Gerhard Aalders uit 
Leer (D) naar Leeuwarden, waar hij on-
der meer klerk ter provinciale griffie was. 
Over enige kerkelijke betrokkenheid van 
hem is niets bekend, zijn zoon Johannes 
Christiaan Aalders, instrumentenmaker, 
staat bekend als anti-clericaal. Een klein-
zoon echter, de Amsterdamse koopman 
in medische instrumenten en apothecaire 
behoeften Gerhard Jan Daniël, kwam in 
1886 tot een levend geloof in Jezus Chris-
tus. Hij besloot theologie te gaan studeren 
en werd predikant. Zijn drie zonen speel-
den, ieder op hun eigen wijze, een rol in 
het kerkelijk leven. G.Ch. Aalders en J.C. 
Aalders stonden als voor- en tegenstander 
tijdens de kwestie Geelkerken (1926) 
tegenover elkaar, H.W. Aalders, onder-
wijzer, schreef jongensboeken, gedichten 
en een roman. Ook zijn kleinkinderen 
bewogen zich voor een deel op kerkelijk 
terrein. W. Aalders speelde in 1971 een 
rol in het protest tegen de horizontalis-
tische koers van de Nederlandse Her-
vormde Kerk en verfoeide de fusie van 
deze kerk met de Gereformeerde Kerken 
in Nederland. J.G. Aalders protesteerde 
in 1967 tegen de benoeming van H.M. 

Kuitert aan de vu, en C. Aalders stond 
met anderen aan de wieg van de klinisch 
pastorale vorming van predikanten (vanaf 
1962). Twee kleindochters trouwden met 
een predikant. Twee andere kleinzonen, 
beiden naar hun grootvader vernoemd, 
studeerden klassieke letteren en publiceer-
den over de oude geschiedenis, de zesde 
kleinzoon werd advocaat en procureur. 

In dit boek is een aantal opstellen over 
(leden van) deze familie bij elkaar 
gebracht. De meeste zijn van de hand 
van dr. M.J. Aalders, die ook de redactie 
verzorgde. Sedert zijn studententijd heeft 
hij zich met de familiegeschiedenis bezig-
gehouden, en een deel van de resultaten 
daarvan is in dit boek opgenomen. De 
eerste drie hoofdstukken bevatten een 
beschrijving van de familiegeschiedenis 
van Mitling-Mark tot Amsterdam en de 
stamboom. De volgende hoofdstukken 
bevatten kerkhistorische en biografische 
schetsen. Een groot deel daarvan werd 
eerder gepubliceerd. 

Dr. M.J. Aalders (1954), predikant en 
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