
Woubrugge
Indien ik U vergete ....

Deze woorden  kwamen als eerste boven, toen mij het verzoek bereikte iets te schrijven 
over mijn jaren als predikant te Woubrugge. Het is een citaat uit Psalm 137, en luidt, 
compleet, als volgt: Indien ik u vergete, o Jeruzalem, zo vergete mij mijn rechterhand. 
Het is een uiting van heimwee, van verlangen naar het beloofde land, gesproken door 
één van Israëls kinderen die weggevoerd was naar Babylon. Nu kan een dergelijk citaat 
misverstaan worden, alsof mijn huidige standplaats vergeleken zou kunnen worden met 
Babylon. Nee, daar ligt niet het punt van vergelijking. En Woubrugge ligt ook niet in het 
beloofde land. Maar wat ik er mee wil uitdrukken is dit: ik koester kostbare herinneringen 
aan goede, vette jaren. Men zegt weleens dat de eerste gemeente een predikant 
levenslang zal bijblijven, en ik wil dat graag geloven. Indien ik u vergete, dan zou ik 
onrecht doen aan de warmte van die kleine gemeente aan het water, aan de grote 
betrokkenheid van u allen, aan de geborgenheid die wij, als predikantsgezin, in uw 
midden mochten ervaren, ook en vooral in dagen van tegenspoed.

Afgelopen zomer heb ik al mijn kerkeraadsnotulen weggegooid. Ik wist niets van een 
jubileumcommissie, anders had ik ze zeker nog eens doorgelezen. Nu vertel ik maar wat 
er in me opkomt. Althans, datgene waarvan ik de vrijmoedigheid voel om het op papier 
te zetten. De rest bewaar ik voor later, voor een boekje met pastorale herinneringen. En 
wie zichzelf in dit verhaal niet tegenkomt, nu ja, wie weet wat ik over veertig jaar nog zal 
vertellen. Weet in ieder geval dit: ik zie u nog allemaal voor me, mens voor mens.

Het begon met een telefoontje van br. Meulbroek, op een zaterdagavond, om een uur of 
tien. Van ds Los (van Leimuiden) had hij vernomen dat ik binnen afzienbare tijd zou 
afstuderen, en of ik al contact had met een gemeente. Nu, die contacten waren er wel 
geweest, maar het was op niets uitgelopen en de twijfel had mij overmand! Afgewezen! 
Te orthodox! Zou er voor mij wel een plaatsje zijn? Heb je wel roeping, vroegen de 
vromen in het oude zuiderzeedorp waar ik een deel van mijn jeugd heb doorgebracht. 
Heb je wel roeping? Want stel je voor, dat je daar straks ten onrechte op de kansel staat. 
Maar nee, dat kon niet waar zijn, naar hun maatstaven gemeten had ik roeping, en dat ik 
later iets heb leren begrijpen van de valkuilen der bevindelijkheid, deed daaraan toch 
niets af. Het besef dat mijn weg de weg van het predikantschap zou zijn, was tijdens 
mijn studiejaren alleen maar versterkt, en dat liet zich niet verjagen door een enkele 
teleurstelling. Maar hoe nu verder? Het telefoontje van Meulbroek kwam als een 
geschenk uit de hemel, en ik, van mijn kant, heb altijd het gevoel gehad dat ik op mijn 
plaats was in uw midden. Niet omdat ik mezelf zo'n geweldige predikant voelde, maar 
omdat er bij u zoveel geduld was, zoveel loyaliteit: een dominee is ook maar een mens.

Meulbroek was een integer mens, die zich met hart en ziel verbonden wist met zijn kerk. 
Van gewichtigdoenerij wilde hij niets weten, van al te grote intimiteit ook niet: ik bleef de 
dominee, hij meneer Meulbroek. En hij kende de gemeente, de mensen en de grenzen. 
Denk erom, dominee, Hoogmade en Ofwegen horen er ook bij, waarschuwde hij me, en 
laten we zorgen dat ze zich ook thuisvoelen. Meelevend was hij. En voor traagheid had 
hij eigenlijk geen begrip, met hen die minder om hun kerkje gaven dan eigenlijk zou 
moeten, wist hij niet zo goed raad. Als je lid bent, doe je mee. En hij deed mee. Met hart 
en ziel. Een typische vertegenwoordiger van het gereformeerde volksdeel, het vrome volk 
dat zoveel over heeft gehad voor een rechte verkondiging van het Woord Gods. Wat houd 
ik van dat volk, van de nazaten van afgescheidenen en dolerenden. Hoe kan het ook 
anders, ik ben één van hen. En het deed pijn toen Meulbroek ziek werd en stierf, voor 
zijn vrouw en kinderen, maar eigenlijk voor ons allemaal. Ik denk nog wel eens aan hem.

De volgende dag, na het telefoontje van Meulbroek, heb ik het dorp bekeken, samen met 



een oude schoolkameraad. Anoniem liepen we door het dorp, en we bekeken, ik beken 
het eerlijk, ook de pastorie. Maar belangrijker waren de gesprekken o.l.v. Martha Pastoor, 
toentertijd voorzitter van de kerkeraad en moeder-overste van de gemeente. Een gaatje 
in het preekrooster was snel gevonden, en ik preekte over Johannes in de gevangenis, 
nog steeds één van mijn meest geliefde teksten, en één van de weinige preken die ik nu 
nog zo zou kunnen houden. En daar stond ik, op die kansel die Jan Terhorst eigenhandig 
had gebouwd. Terhorst bouwde voor de eeuwigheid, tot spijt van zijn werkgever, die 
liever voor de handel produceerde en daarom niet van onverwoestbaar houtwerk hield. 
Maar als het kerkgebouw allang zal zijn vergaan, dan nog zal die kansel er staan. Tot aan 
de wederkomst. Ik wist toen nog niet dat het zo'n vertrouwde plek zou worden. Maar het 
was goed. U had er vertrouwen in, en we hebben het gewaagd, samen. Ik, die nauwelijks 
wist wat me te wachten stond, u, die met open armen klaar stond om dat kandidaatje de 
weg te wijzen.

Ach jochie, zei Martha Pastoor dan, als ik soms wat liep te zuchten. Ach jochie. En 
sindsdien noemde ik haar moeder-overste. Het prikkelde me, zo'n benadering. Ik voelde 
me heel wat. Maar ze had gelijk, en ze wees me de weg door de gemeente die ze zelf zo 
goed kende. En er waren er zovelen die hun best deden om me wegwijs te maken! 
Bemoedigend was ook dat woord van een andere ouderling. Fijn dat er weer een 
dominee is, dat geeft gespreksstof bij het huisbezoek. Hij was wat zwaar van tong, en 
zag tegen ieder bezoek op als een berg. Maar sedert mijn komst was er altijd 
gespreksstof. Ik was in ieder geval ergens goed voor.

De gemeente van Woubrugge was veelkleurig. Er was nieuw gebouwd. Niet alle jongeren 
werden de gemeente uitgejaagd, er kwamen er zelfs van buiten. Sommigen wilden het 
roer radicaal omgooien, anderen hadden het gevoel dat ze al teveel waren kwijtgeraakt. 
Sommigen wilden trouwen met het oude huwelijksformulier: hem noemende haar Heer. 
Een ander wilde graag op de bruiloft zingen: Eens als de bazuinen klinken! Het eerste 
vond ik minder bezwaarlijk dan het tweede. Om aan het begin van je huwelijk al te 
zingen van de grote verlossing als de graven open gaan... Zo erg is het huwelijk toch 
niet? Veelkleurigheid. En probeer dan als kerkeraad maar eens de goede weg te vinden, 
een weg die voor allen begaanbaar zou zijn: ieder zou moeten meekunnen, we konden 
eigenlijk niemand missen.

Tegen de catechisaties zag ik haast nog meer op dan tegen het maken van een preek. 
Vooral de jongere leeftijdsgroepen bezorgden me heel wat hoofdbrekens. En tot 
verbijstering van de catechisanten liet ik de grootste lastposten in de hoek staan. Het 
bleek uit de tijd, wist ik veel ... Nee, ik geloof niet dat ik van het omgaan met die pubers 
zoveel kaas had gegeten, en gaarne maak ik in Amstelveen gebruik van de aanwezige 
expertise op dit gebied.

Goede, vette jaren, maar ook moeilijke momenten.

Kort nadat ik begonnen was raakten we in gesprek over de kerstboom. Kan dat eigenlijk 
wel? Misschien haalt u de schouders op, maar ik was wel gewaarschuwd: zorg dat je bij 
alle versiering het evangelie niet uit het oog verliest.

We trachtten elkaar te verstaan toen het ging over de gezinscommunie, wellicht de 
belangrijkste verandering in het kerkelijk leven die er in de acht jaar dat ik er was tot 
stand is gekomen.

We spraken over de eredienst en de plaats van de muziek daarin. Als ik daaraan 
terugdenk, denk ik dat rondom dit thema de meeste pijn beleefd is. In zo'n tijd wreekt 
zich het feit dat een kleine gemeente bijna altijd is aangewezen op kandidaten.

En dan de collega's. Koelewijn voorop. Jong nog, jonger dan ik, en predikant geworden in 
een verdeelde gemeente. Een goede predikant, een goede collega. Toen ik kwam speelde 
tussen de beide kerken de kwestie van de vrouw in het ambt. Eén van de eerste 
bezoeken bracht ik aan hem, om hierover met elkaar van gedachten te wisselen. Het was 



de enige keer dat er sprake was van spanning tussen ons, maar we zijn eruit gekomen. 
De jaren dat we samen in Woubrugge woonden was er vrede voor Jeruzalem. Het 
gemengde karakter van de Hervormde Gemeente was er echter de oorzaak van dat er 
een nieuwe collega kwam, met een andere ligging, en als ik goed geïnformeerd ben staat 
de vrouw in het ambt opnieuw tussen de beide kerken in.

Roos was er natuurlijk ook. Zijn forse gestalte zag je niet licht over het hoofd, en gastvrij 
werd ik herhaaldelijk uitgenodigd voor te gaan in de diensten van de NPB. Ik spreek 
graag voor de vrijzinnigheid, vooral over datgene wat ons als reformatorische christenen 
waardevol is. Omgekeerd lag het wat problematischer, en dat lag niet aan collega Roos, 
die natuurlijk, van zijn kant, graag voor gereformeerden sprak over wat hem in de 
vrijzinnigheid dierbaar is. Maar de kerkeraad voelde niet zoveel voor kanselruil, en de 
enige gezamenlijke dienst die we hadden, de kerstnachtdienst, heb ik om zeep geholpen. 
Niet omdat ik wat tegen vrijzinnigen heb, maar die kerstboom bleef me dwars zitten: we 
zagen door de bomen het bos niet meer. Niet letterlijk, maar figuurlijk. Woubrugge weet 
wat kerstfeestvieren is, en ik wil het u niet afnemen, maar toen er een keer in elf dagen 
negen kerkdiensten waren, werd het me teveel van het goede. Omwille van Roos en zijn 
gemeente heb ik er nog over gedacht te zwijgen, maar zoveel kerst kon mijn vrome hart 
toch niet verdragen. Jammer eigenlijk, van die ene gezamenlijke dienst. Vrijzinnigheid is 
in één woord verrukkelijk: het stelt de moderne vragen, houdt voeling met de cultuur, èn 
het sterft te zijner tijd weer uit. Dus één zo'n dienst, ach, ....

En dan de pater, Pater Raymund, vogelkenner, schilder, pastor, voorganger, die met grote 
verbaasde ogen het protestants kerkelijk leven bezag, en zich herhaaldelijk liet uitleggen 
wat de verschillen waren tussen gereformeerden en gereformeerde bonders, nederlands 
gereformeerden en gereformeerde gemeenten en noem maar op. Hij kon eenvoudigweg 
niet begrijpen hoe iemand buiten de aloude rooms-katholieke kerk kon geloven! Een 
kostbaar mensenkind, zo denk ik aan hem terug.

Voor ons is Woubrugge ook de plaats waar onze kinderen geboren werden. Daan, in 
1984, en Willem Jan, in 1987. De kinderwagen die we als cadeau ontvingen is intensief 
gebruikt. 'Ik heb niet meegedaan dominee. Als mijn dochter bevalt gaan ze ook niet rond 
voor een kinderwagen'. Verrukkelijke rechtlijnigheid en openheid, zalig volk van het 
polderland. Ik mis dat wel eens in Amstelveen, waar alles zo besmuikt toegaat.

Woubrugge is ook de plaats waar andere idealen in vervulling gingen. Trude ging 
studeren, eerst omdat de muren op haar afkwamen, avond aan avond, alleen in die 
gigantische woonkamer, maar allengs met steeds grotere passie. Kort na ons vertrek 
mocht ze haar studie afronden. Domineesgezin zijn, studie-idealen van man en vrouw, 
kinderen baren, en allebei werken, zonder Ria Ket was het niet gelukt. Als een moeder 
zorgde ze voor ons, ze maakte ons wegwijs in het dagelijkse dorpsleven, ze kende ook de 
winkels in Alphen, ze werd voor onze jongens een tweede moeder. Nu nog spreken ze zo 
over haar.

En nu ga je zeker weg, vroeg een broeder toen ik bijna vier jaar in uw midden woonde. 
Hier het vak leren, en dan de vruchten elders laten rijpen en plukken. Maar nee, zo 
voelde het niet, en ik ben daarna nog vier jaar gebleven. Het laatste jaar, ja, toen 
bekroop me een gevoel van verzadiging, toen was er de behoefte aan een nieuwe 
uitdaging. Het achtste jaar in, de dissertatie voltooid. En nu? Nu pas, na ruim zeven jaar, 
nu pas bekroop me het gevoel: het is mooi geweest, in meer dan een opzicht, maar ik 
zou wel weer eens iets anders willen. Opnieuw teleurstellingen, opnieuw de vertwijfeling. 
Maar opnieuw werd mijn ongeloof beschaamd. Wat is het toch moeilijk om uit onze eigen 
levensgeschiedenis te leren. Hoevaak is het ons niet overkomen dat we achteraf mogen 
zeggen: De Here heeft er in voorzien! Maar minstens even vaak ontbreekt het ons aan 
zulk vertrouwen als er nieuwe bergen opdoemen. Ik heb veel te weinig geluisterd naar 
mevrouw De Lange-Roos. Wat een prachtmens is dat toch geweest. Ze had veel 
meegemaakt, veel verdriet ook. Maar ze kende de Here, en leefde met Hem, ook als zijn 
macht en majesteit verborgen bleven en haar gebeden niet verhoord werden. Ze was 



velen tot een voorbeeld. Ik gedenk haar in dankbaarheid.

Indien ik u vergete ...

Amstelveen,

31 oktober 1994,

M.J.Aalders
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