Alphonse Pierre Antoine du Cloux (1808-1890)

Behalve de preekgaven van een predikant is bij het overwegen van een beroep ook vaak z’n
leeftijd van belang. Het valt op dat voorgangers op de meeste aanzoeken kunnen rekenen
wanneer ze na enige ervaring zo’n veertig levensjaren bereikt hebben en doorgaans niet veel
vaker dan vijftig keren hun geboortedag hebben gevierd. Dan wordt het meestal weer wat
stiller rond de pastoriedeur, althans als het gaat om het bezoek van bijzondere
hoorcommissies. Zo niet bij ds. Alphonse Pierre Antoine du Cloux. Hij weet de meeste
zoekende kerkenraden eerst te interesseren als hij de vijftig is gepasseerd. Sterker nog, als
emeritus, en dus na z’n 65-ste verjaardag melden zich nog tenminste veertien
hoorcommissies. Du Cloux is dan ook een bijzonder, begaafd prediker en schrijver geweest.
Op z’n oude dag worden meerdere twaalftallen van preken verzameld en bij herhaling
uitgegeven en tot vandaag gelezen.
Naar provincie Groningen
Over de predikant die ruim zestig jaren de provincie Groningen trouw is gebleven, wordt het
nodige beschreven in een boekje van A.J. Boele onder de titel “Een getrouwe wachter op
Sions muur” (1990 Vlaardingen). Opmerkelijk genoeg gaat hij nagenoeg geheel voorbij aan
de vreugde en spanningen die de dominee rond het beroepingswerk moet hebben beleefd.
Waar hij wel een opmerking hierover maakt, blijkt deze onjuist te zijn. Het is immers
onmogelijk dat de “Jonkheer” van het bij Hoogeveen gelegen Echten een beroep namens
hervormd Moerdijk zou hebben uitgebracht. Dit berust op een zetfout daar het bestuur van de
classis voor Moerdijk in dezelfde tijd een beroep op E. Jansen Schoonhoven te Raamsdonk
laat uitbrengen.
Op de vele aanzoeken van her en der wijst ds. W. van Gorsel in zijn artikel in het
Reformatorisch Dagblad van 3 augustus 1990, honderd jaren na het overlijden Du Cloux.
Van Gorsel veronderstelt dat er “in de negentiende eeuw weinig predikanten zijn geweest op
wie zoveel beroepen zijn uitgebracht, misschien ds. J.H. Guldenarm van Oosthem
uitgezonderd”. Eveneens wijdt hij een hoofdstuk aan Du Cloux in de uitgave “Zij die bleven”
(1981 Nijkerk).
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Toch niet naar Indië
De man met de bijzondere achternaam, afkomstig uit een Frans Hugenotengeslacht, wordt op
25 maart 1808 in ’s-Gravenhage geboren. Reeds twee jaren later verhuist hij naar het
Groninger Appingdam. Daar ontvangt zijn vader Paul Philippe een aanstelling als griffier bij
de rechtbank. Als 18-jarige begint zoonlief de theologiestudie nota bene aan de Groninger
Universiteit. Enkele jaren later meldt zich de hoogleraar Petrus Hofstede de Groot aldaar. Hij
boekt naam als voorman van de nieuwe zogeheten Groninger Richting. Vier jaren later rondt
Alphonse de studie af en wordt dan door het kerkbestuur van de Provincie Drenthe op 4
augustus beroepbaar verklaard.
Het is z’n voornemen om evenals z’n broers naar Indië af te reizen. Juist voor het werk aldaar
wordt in die dagen veel betaald. Maar het loopt anders. Met 114 studenten neemt hij tegen het
einde van 1830 deel aan de veldtocht om het vaderland tegen de opstandige Belgen te
verdedigen. Ruim een jaar later keren ze terug en worden door genoemde Hofstede de Groot
verwelkomd. Ondertussen zit de hervormde gemeente Vierhuizen-Zoutkamp zonder
predikant. De oude dominee Albertus ter Huizen is kort tevoren overleden. Het
beroepingsrecht ligt bij ene mr. R.T. Mees. Laat deze man juist de voogdij over Du Cloux
hebben gekregen toen diens vader was overleden. Niet lang na de terugkomst zal het proces
voor de invulling van de vacature in gang zijn gezet.
Ingezegend door De Cock
Op zondag 13 mei 1832 begint Du Cloux zijn ambtelijke loopbaan. Zijn vriend Georg Palmer
Houwerzijl, dan nog te Jukwerd, spreekt de bevestigingsrede uit. Hij kiest daarbij voor 1
Timoteus 3: 1. In veel geschriften lees je dat de later zo bekend geworden ds. Hendrik de
Cock van het naburige Ulrum aan de handoplegging deelneemt. Dat is zeker het geval, maar
deze eerste afgescheiden predikant heeft als consulent in de dienst een groter aandeel op zich
genomen. Blijkens het verslag vervult hij de taak van de inzegening. Hij heeft de vragen uit
het formulier gesteld en Du Cloux aan zijn eerste gemeente verbonden. Vervolgens leggen
beide genoemde predikanten deze 24-jarige bij het begin van zijn ambtelijke loopbaan de
handen op. In de dienst van de namiddag doet hij intrede. Hij ontvouwt daarbij Galaten 6:
14a: “Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onzen Heere
Jezus Christus”.
Helemaal rustig verlopen de eerste vier jaren niet. Er moet het nodige worden gedaan om de
circa 640 zielen letterlijk en figuurlijk een goed onderdak te bieden. In Zoutkamp wordt het
kerkgebouw vernieuwd. Wellicht ook in die dagen geen geringe opgave om alles op tijd bij
en voor elkaar te krijgen. Daarbij komt dat enkele gemeenteleden meer en meer hun heil
zoeken bij “buurman” De Cock. Het escaleert als zelfs kinderen van “zijn kudde” in de kerk
van Ulrum worden gedoopt. Du Cloux dient herhaaldelijk een aanklacht tegen z’n collega in.
Het wordt het begin van de Afscheiding, die voor de jonge dominee van VierhuizenZoutkamp ook nog bijzondere zorgen meebrengt. Aan hem de taak om al snel na de schorsing
van zijn collega een kerkdienst in het roerige Ulrum te leiden. Maar liefst honderd soldaten
staan garant voor een rustig verloop.
Huwelijk met domineesdochter
Ondertussen wordt het in de pastorie ook onrustiger. In de zomer van 1834 trouwt de
dominee met Jacoba Wibbina Westendorp, de dochter van de predikant van Losdorp. Ruim
vijf jaren na de intrede in z’n eerste gemeente treedt er bijzonder bezoek aan. Het zijn
afgevaardigden van hervormd Losdorp, die het beroep in naam van de classis overhandigen.
De situatie in de honderdvijftig zielen tellende gemeente is dermate complex dat de taken van
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de kerkenraad door de leden van het classisbestuur worden vervuld. Mogelijk heeft de vorige
predikant van Losdorp, ene Nicolaas Westendorp, voor zijn overlijden een goed woordje voor
zijn schoonzoon gedaan. Deze heeft hem in ieder wel meer de weg gewezen in de zogeheten
belijdenisgeschriften.
Vast staat ook dat ze rond zijn heengaan met hem kennis hebben gemaakt.
Hoe dan ook, Du Cloux gaat naar Losdorp en preekt op zondag 17 september 1837 voor het
laatst als de dominee van Vierhuizen-Zoutkamp. De veel gebruikte woorden uit Handelingen
20 vers 32 dienen als leidraad. Hij komt er later nog wel terug om in ieder geval zijn opvolger
te bevestigen. Zwager Nanco Warmolts, die met de oudere dochter van ds. Westendorp is
getrouwd, neemt deze taak in Losdorp op zich. Deze dominee van Westeremden preekt over
Efeze 2 vers 19 tot 22. Du Cloux legt in zijn intredepreek de vinger bij de verzoening door
Christus (2 Corinthe 5 vers 19). Eenmaal aan de slag in z’n tweede gemeente maakt hij al
snel een ingrijpende verandering door. Hij geeft zelf in een latere herdenkingspreek aan
geraakt te zijn door de woorden van Psalm 51 en zichzelf aan “het dierbare zoenbloed van
Jezus te verliezen, kwijt te worden en over te geven”. “Mijne siel mogt in die oogenblikken
eenen vrede smaken, die ik niet beschrijven kan”.
Naar Oldebroek
De dominee van Losdorp wordt correspondent van het Reveil in Groningen en krijgt dankzij
bijdragen in het tijdschrift De wachter op Sions muur meer bekendheid buiten de
provinciegrenzen. Bij herhaling probeert het Friese Wons en Engwier hem na twaalf jaren
over te halen voor een verblijf in hun pastorie. Die verzoeken wijst hij af. Wel gaat hij in het
voorjaar van 1851 in op de beroepingsbrief van Oldebroek. Ze zijn er al ruim anderhalf jaar
op zoek en hebben inmiddels vele afwijzingen te horen gekregen.
De oversteek naar deze gemeente met zo’n drieduizend zielen vormt ook voor Du Cloux een
ingrijpende verandering. Hij aarzelt eerst, maar meent toch voorlopig een punt te moeten
plaatsen achter bijna twintig jaar predikantschap in de Groninger provincie. Op 27 april
wacht het afscheid in een kerkdienst. Opnieuw leest de scheidende predikant uit Handelingen
20. Nu doen vers 26 en 27 dienst als afscheidstekst.
Een week later wachten de bevestiging en intrede op de Veluwe. Consulent G. van der Flier
uit Oosterwolde draagt zorg voor de eerste dienst. Hij vraagt aandacht voor het onderhoud
tussen Jezus en Petrus (Johannes 21). Du Cloux, inmiddels 43 jaar, ontvouwt Jezus’ woorden
uit 2 Corinthe 12: 9a, die hem bij dit vijfde beroep hebben gesteund: “Mijn genade is u
genoeg”. Goed en wel twee jaren aan de slag wordt het beroependossier met nog eens vijf
stuks verdubbeld. Elden, Hierden en Veenendaal melden zich. Monnickendam laat zich zelfs
niet na één bedankje afschepen en probeert het opnieuw. Wel tevergeefs overigens. Het
volgende jaar kloppen ook afgevaardigden uit Opheusden en Koudekerke aan de
pastoriedeur.
Geen legale beroepingsbrief
Dat moet eens of zelfs bij herhaling ook zijn geschied vanuit hervormd Schoonrewoerd. De
periodieken met het kerkelijk nieuws De Boekzael en de Kerkelijke Courant vermelden de
afkondigingen hierover in Oldebroek. Het lijkt een soort sport te worden dat de predikant zijn
toehoorders “wederom” een beroep kan aankondigen. Het heet overigens “dat hij met
algemeene stemmen is gekozen als herder en leraar te Schoonrewoerd en deze beroeping
(cursivering F.V.) eenigen tijd in ernstige overweging wenschte te nemen”. De aankondiging
van de kerkenraad eindigt met de mededeling dat de belangstelling van zijn huidige gemeente
groot is om hem nogmaals “als het den Heere behaagt te mogen behouden”. Het lijkt erop dat
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de rust al snel kan terugkeren. Dominee bedankt immers. Echter hij houdt zijn toehoorders in
de dienst voor meteen ook ten tweede male de beroeping te hebben ontvangen.
Dat wordt de consulent van Schoonrewoerd te gortig. Ds. R.O.C. Aitton uit Zijderveld stuurt
een “protest” naar de bladen. De Kerkelijke Courant geeft het met meer woorden weer: “Hoe
toch kan Z. Eerw. van eene beroeping naar Schoonrewoerd gewagen, waar het Z.M. de
Koning, als Collator dezer gemeente niet behaagd heeft, hem tot predikant te benoemen, veel
minder hem eenen legalen beroepingsbrief toegezonden, ja zelfs nog geen keuze door
ouderlingen en diakenen mitsgaders kerkvoogden en notabelen, onder voorzitingschap des
consulents, uit de nominatie van predikanten door ZEx. Den Minister van Hervormde
Eeredienst toegezonden, uitgebragt is.”
Gezondheidsproblemen
Wat is het geval? De kerkenraad van Schoonrewoerd krijgt een twaalftal namen van de
minister toegezonden, waaruit dus een keuze gemaakt dient te worden. Op die lijst komt ook
de naam van Du Cloux voor. De consulent vermoedt dat de predikant van Oldebroek dit zo
gaat afkondigen om daarmee de kansen voor zichzelf te verhogen. Hij meldt nadrukkelijk dat
er geen legale beroeping op Du Cloux heeft plaatsgevonden, maar dat zijn collega uit
Veenendaal is gekozen. Du Cloux laat vervolgens weten niet langer in aanmerking te willen
komen, zodat voor hem een andere predikant wordt “genomineerd”. Het blijft nog
onduidelijk wie vanuit Schoonrewoerd “de beroepen” zou hebben “aangeboden”.
Opmerkelijk is wel dat hij daar nooit meer voor een nieuw verzoek in aanmerking is
gekomen.
Eerst ruim een half jaar later kan de dominee weer een aanzoek melden. Deze keer uit
Nieuwe-Tonge. Du Cloux vraagt verlenging van de bedenktijd. De verwachtingen in de
roepende gemeente stijgen tot een climax. “De beroepene heeft onze billijke verwachting
teleurgesteld”, zo wordt vervolgens meegedeeld. Zo gaat het door met afwijzingen, ook als
het Friese Gaast-Ferwoude en de Zeeuwse gemeenten Wemeldinge en Arnemuiden zich
melden. De predikant van het grote Oldebroek krijgt ondertussen last van
gezondheidsproblemen. De herhaalde roep om ds. Jan Jacob Knap in het kleinere, ruim
zevenhonderd zielen tellende Oud-Alblas op te volgen, ervaart hij als een handwijzing
daarheen te moeten afreizen. Om dit tweede beroep aantrekkelijker te maken, hebben de
kerkvoogden de beloning ondertussen verhoogd met tweehonderd gulden “voor brandstof of
vlees”. Op 18 mei 1856 zwaait hij Oldebroek vaarwel, opnieuw met een afscheid naar
aanleiding van het 32-ste vers van Handelingen 20. De stapel beroepingsbrieven telt
inmiddels het getal van negentien stuks.
Geen lange bonus
Niet lang zal Du Cloux met inmiddels 48 levensjaren achter de rug van zijn bonus in OudAlblas gaan profiteren. In de namiddagdienst van 1 juni kiest hij voor de vierde keer in zo’n
bijzonder startmoment voor een tekst uit Paulus’ brieven. “Want ik heb niet voorgenomen
iets te weten onder u dan Jezus Christus, en Dien gekruisigd”, verhandelt de nieuwe
voorganger. Korte tijd later krijgt hij het aan de stok met zijn collega van Wijngaarden, ene
J.F. Thieme. Deze man kan het eigenlijk niet zien of luchten dat enkele gemeenteleden de
kerkdiensten van zijn collega liever bezoeken. Het gaat zelfs zo ver dat ze kinderen in de
buurgemeente willen laten dopen. Waar hebben we eerder over zo’n bron van zorgen
gelezen. Juist, in Ulrum maar toen stond Du Cloux aan de andere kant van de lijn.
De kerkenraad van Wijngaarden weigert elk verzoek en laat het er niet bij zitten. De classis
wordt ingeschakeld. De predikant van Oud-Alblas dreigt het binnen een jaar lelijk met dit
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orgaan aan de stok te krijgen. Evenwel loopt het voor hem met een sisser af. Uitgerekend de
dag voor de bewuste zitting preekt hij z’n afscheid met de laatste tekst uit Paulus’ tweede
brief aan de gemeente Corinthe. De reis gaat verder naar de ruim tweeduizend leden tellende
gemeente van het Brabantse ’s-Grevelduin-Capelle. Ook nu is het niet in één keer geregeld.
Du Cloux is de eerste en enig die wordt benaderd. Echter hij legt dit verzoek om over te
komen tot twee keer toe naast zich neer. De eerste brief is hem reeds na krap een half jaar
werken in zijn vierde gemeente overhandigd. Vervolgens wordt dit maandelijks herhaald.
Vrienden der Waarheid
Geen consulent maar zijn medestrijder van de Vrienden der Waarheid, Wouter Kraijenbelt
predikant in Rotterdam-Overschie, verricht de bevestiging. Hij benadrukt op 26 april Paulus’
woord aan Timotheus (2 Tim. 4: 1-5), terwijl Du Cloux wederom de twee voorlaatste verzen
uit 2 Corinthe 5 als intredetekst voorleest. Behalve z’n preken op zondag en doordeweekse
avonden, zoals op dinsdag 9 juni 1857 bij de opening van de “evangelisatie” te Middelburg,
valt er van hem ook steeds meer te lezen in hetgeen hij vastlegt in het periodiek Kerkelijk
Tijdschrift. Dat vindt ongetwijfeld z’n weerslag in de beroepenreeks.
Ondanks dat hij reeds tegen de vijftig jaar loopt, moet hij binnen enkele jaren op zo’n twintig
“wenken om over te komen” beslissen. Binnen vier maanden opent Putten de rij. Vanuit alle
windhoeken weten ze hem te vinden. Z’n tweede standplaats sluit zich aan en ook de Drentse
gemeente Hollandscheveld verwacht in hem een goede predikant te krijgen.
Nee dus, eerst na ruim zeven jaren en zo’n dertig beroepen (en honderdvijftig vermeldingen
op nominaties) verder besluit hij opnieuw tot een verhuizing. Het jaar 1864 prijkt dan op de
kalender en niet 1865, zoals de heer Boele in zijn boek over Du Cloux schrijft. Hij vertrekt
naar het Groninger Spijk met z’n mooie gracht om de kerk. Dat moet hem meteen bekend en
blijkbaar bemind in de oren hebben geklonken. Als consulent heeft hij zijn voorganger
Rutger Adolf Benthem Sijpkens daar bevestigd. Het is een gemeente van zo’n duizend zielen
die een vorstelijk salaris voor de dominee opbrengt. De predikanten J.H. Guldenarm van
Oosthem en W. Mense van Voorthuizen hebben eerst voor de beroepen bedankt. Echter op
zondag 14 augustus maakt de predikant van ’s-Grevelduin-Capelle een ander besluit kenbaar.
Toch naar Scheveningen?
Vanwege bezwaren rond de procedure duurt het nog bijna vier maanden alvorens het moment
van bevestiging daar is. Dezelfde afscheidstekst als in Losdorp doet dienst bij dit vijfde
afscheid op 27 november. Kort voor z’n vertrek bevestigt hij vriend Kraijenbelt nog in het
even verderop gelegen Waspik.
In Spijk laat hij zich een week later weer door een familielid inzegenen. Het is neef Jacobus
Johannes Boerma uit Lutkewoude bij Kollum die hem voorstelt als degene die het goede
verkondigt (Romeinen 10: 15). Du Cloux kiest wederom uit de tweede brief aan Corinthe:
“Want wij prediken niet onszelven, maar Christus Jezus den Heere; en onszelven, dat wij uw
dienaren zijn om Jezus’ wil”. Ondertussen is de nieuw aangetreden voorganger niet ver meer
verwijderd van de herdenking van zijn zestigste geboortedag. Wie zal er dan nog naar dat
noordelijke puntje van Nederland afreizen om hem als predikant over te halen?
Het loopt niet meer zo storm als in z’n vorige gemeente maar toch verschijnt de naam van Du
Cloux met enige regelmaat in de kolommen van het kerkelijk nieuws. Het grote Opheusden
en Op- en Neder-Andel proberen het zelfs bij herhaling. Z’n vroegere standplaatsen Losdorp
en ’s-Grevelduin-Capelle melden zich eveneens opnieuw. Even lijkt het er op dat hij op 62jarige leeftijd nog naar het grote Scheveningen zal trekken, om daar ds. H.W.A. Verhoeff op
te volgen. Maar op dat moment is hij juist verwikkeld in een kwestie over benadeling van een
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gemeentelid met effectenhandel. Het benodigde bewijs van goed gedrag wordt hem daardoor
onthouden.
Niet te oud voor een beroep
Er volgt nog een zestal beroepen. Hervormd Hoogeveen wil hem zelfs op 65-jarige leeftijd
nog een warm onthaal aanbieden. Merkwaardig dat ondertussen het verzoek om de
emeritaatsrechten reeds lang en breed in behandeling is genomen. Deze worden hem
toegewezen per 1 september 1873. Echter drie maanden later meldt zich de kerkenraad van
Waarder bij de emeritus-predikant.
Hij heeft ondertussen het bij de stad Groningen gelegen Bedum als woonplaats gekozen. Daar
moeten vrienden van hem woonachtig zijn geweest. Voorheen heeft Du Cloux de pers
gehaald met het feit dat hij hen informatie heeft verschaft over de onjuiste procedure bij het
beroepen van een predikant. H. Klugkist, A. van Dijk en A. Lanting vormen zelfs een
commissie om de beroeping van deze meer moderne predikant “zoo het mogelijk is tegen te
werken”.
De weg naar Bedum wordt in het jaar na z’n emeritaat maar liefst zeven keer met een
beroepingsbrief in de hand afgelegd. De grote gemeente van Vollenhove sluit dan de rij.
Ondertussen is het een zeldzaam hoog getal voor een 66-jarige. Ook de vorige standplaats ’sGrevelduin-Capelle komt in de zomer van 1875 nog met zo’n verzoek. Hollandscheveld zal
er het volgende voorjaar een definitieve punt achter plaatsen.
Du Cloux blijft verreweg de langste periode van z’n leven dichtbij het hart van de Groninger
en vervolgens ook de moderne theologie. Daar doet hij van zich horen en lezen. Z’n vrouw
ontvalt hem 5 juni 1887 op 74-jarige leeftijd. Uit hun huwelijk zijn geen kinderen geboren.
De predikant komt zelf als 82-jarige op 30 juli 1890 te overlijden. Vier dagen later wordt dit
in ’s-Grevelduin-Capelle bekend gemaakt en aan de Kerkelijke Courant meegedeeld.
Met dank aan ds. M. van Kooten, thans nog hervormd predikant te Scherpenisse en
binnenkort te Elspeet, die eerder voor een studie over ds. A.P.A. du Cloux bronnenonderzoek
verrichtte.
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Beroepen uitgebracht op ds. A.P.A. du Cloux in chronologische volgorde:
Vierhuizen-Zoutkamp

28-02-1832

Losdorp

28-06-1837

Wons-Engwier
Wons-Engwier (2e keer)
Oldebroek

28-01-1849
18-02-1849
17-01-1851

Elden
Hierden
Monnickendam
Veenendaal
Monnickendam (2e keer)
Opheusden
Koudekerke
Nieuwe-Tonge
Gaast-Ferwoude
Oud-Alblas
Wemeldinge
Arnemuiden
Oud-Alblas (2e keer)
Arnemuiden (2e keer)

03-02-1853
25-06-1853
07-10-1853
11-10-1853
13-11-1853
03-01-1854
05-05-1854
03-01-1855
22-03-1855
05-12-1855
11-01-1856
19-01-1856
15-02-1856
01-03-1856

’s-Grevelduin-Capelle
’s-Grevelduin-Capelle (2ee keer)
’s-Grevelduin-Capelle (3 keer)

??-11-1856
??-12-1856
15-01-1857

Putten
Nunspeet
Katwijk aan Zee
Wolphaartsdijk
Poortvliet
Wolphaartsdijk (2e keer, na loting)
Doornspijk
Warns-Scharl
Losdorp
Ermelo
Huizen
Scherpenisse
Nieuwe-Tonge
Genemuiden
Staphorst
’t Zandt
IJsselmuiden-Grafhorst
Nijkerk
Ee
Woudsend
Huizen
Bleskensgraaf
Wemeldinge
Veen
Garderen
Poortvliet
Hollandscheveld

??-08-1857
??-12-1857
??-01-1858
24-02-1858
02-06-1858
05-07-1858
08-08-1858
25-02-1859
15-04-1859
24-07-1859
18-10-1859
23-01-1860
14-02-1860
??-04-1860
23-04-1860
20-05-1860
08-06-1860
18-10-1860
??-??-1860
22-09-1861
23-10-1861
30-12-1861
16-01-1862
04-03-1862
13-04-1862
08-09-1863
??-11-1863
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Ede
Spijk (Gr.)

01-07-1864
??-07-1864

Opheusden
Waspik
Arnemuiden
’s-Grevelduin-Capelle
Willemstad
Oostkapelle
Op- en Neder- Andel
Hoevelaken
Bergambacht
Opheusden
Scheveningen
Losdorp
Huizen
Meeuwen
Op- en Neder- Andel
Gramsbergen
Hoogeveen

13-04-1865
27-10-1865
21-04-1866
26-11-1866
11-01-1867
01-05-1867
02-06-1868
17-06-1869
20-10-1869
??-12-1869
06-03-1870
26-03-1870
09-12-1870
26-10-1871
14-11-1871
??-05-1873
25-06-1873

Als emeritus:
Waarder
Wilnis
Benschop
Ottoland
Maartensdijk
Oud-Alblas
Elspeet
Lage Vuursche
Vollenhove
Noordeloos
Waverveen
Ravenswaaij
’s-Grevelduin-Capelle
Hollandscheveld

28-11-1873
08-12-1873
20-04-1874
05-05-1874
12-05-1874
24-05-1874
??-??-1874
14-07-1874
10-12-1874
??-01-1875
18-02-1875
13-04-1875
22-06-1875
12-01-1876

Du Cloux
vanuit:

schrijft

Oud-Loosdrecht
Ommen
Balk
Bergschenhoek
Oud-Alblas
Lollum
Burum
Maartensdijk
Zegveld
Waspik
Oosterwolde (Gld.)

zelf

in

notulen

nog

over

“aanbiedingen”

1852
1852
1859
1859
1859
1860
1863
1863
1863
1863
1863

Beroepen uitgebracht op ds. A.P.A. du Cloux in alfabetische volgorde:
Arnemuiden
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Arnemuiden (2e keer)
Arnemuiden
Benschop
Bergambacht
Bleskensgraaf
Doornspijk
Ede
Ee
Elden
Elspeet
Ermelo
Gaast-Ferwoude
Garderen
Genemuiden
Gramsbergen
’s-Grevelduin-Capelle
’s-Grevelduin-Capelle (2ee keer)
’s-Grevelduin-Capelle (3 keer)
’s-Grevelduin-Capelle
’s-Grevelduin-Capelle
Hierden
Hoevelaken
Hollandscheveld
Hollandscheveld
Hoogeveen
Huizen
Huizen
Huizen
IJsselmuiden-Grafhorst
Katwijk aan Zee
Koudekerke
Lage Vuursche
Losdorp
Losdorp
Losdorp
Maartensdijk
Meeuwen
Monnickendam
Monnickendam (2e keer)
Nieuwe-Tonge
Nieuwe-Tonge
Nijkerk
Noordeloos
Nunspeet
Oldebroek
Oostkapelle
Op- en Neder- Andel
Op- en Neder- Andel
Opheusden
Opheusden
Opheusden
Ottoland
Oud-Alblas
Oud-Alblas (2e keer)
Oud-Alblas
Poortvliet
9

01-03-1856
21-04-1866
20-04-1874
20-10-1869
30-12-1861
08-08-1858
01-07-1864
??-??-1860
03-02-1853
??-??-1874
24-07-1859
22-03-1855
13-04-1862
??-04-1860
??-05-1873
??-11-1856
??-12-1856
15-01-1857
26-11-1866
22-06-1875
25-06-1853
17-06-1869
??-11-1863
12-01-1876
25-06-1873
18-10-1859
23-10-1861
09-12-1870
08-06-1860
??-01-1858
05-05-1854
14-07-1874
28-06-1837
15-04-1859
26-03-1870
12-05-1874
26-10-1871
07-10-1853
13-11-1853
03-01-1855
14-02-1860
18-10-1860
??-01-1875
??-12-1857
17-01-1851
01-05-1867
02-06-1868
14-11-1871
03-01-1854
13-04-1865
??-12-1869
05-05-1874
05-12-1855
15-02-1856
24-05-1874
02-06-1858
© Frans Verkade

Poortvliet
Putten
Ravenswaaij
Scherpenisse
Scheveningen
Spijk (Gr.)
Staphorst
Veen
Veenendaal
Vierhuizen-Zoutkamp
Vollenhove
Waarder
Warns-Scharl
Waspik
Waverveen
Wemeldinge
Wemeldinge
Willemstad
Wilnis
Wolphaartsdijk
Wolphaartsdijk (2e keer, na loting)
Wons-Engwier
e
Wons-Engwier (2 keer)
Woudsend
’t Zandt
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08-09-1863
??-08-1857
13-04-1875
23-01-1860
06-03-1870
14-08-1864
23-04-1860
04-03-1862
11-10-1853
28-02-1832
10-12-1874
28-11-1873
25-02-1859
27-10-1865
18-02-1875
11-01-1856
16-01-1862
11-01-1867
08-12-1873
24-02-1858
05-07-1858
28-01-1849
18-02-1849
22-09-1861
20-05-1860
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