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Ds. Bastiaan Jan Ader
geb. 30-12-1909 – gefussileerd bij Rhenen 20-11-1944

Ad J. de Jong

Vlakbij het kruispunt Oude Veense Grindweg/Veenendaalsestraatweg op Rhenens 
grondgebied bevindt zich een monumentje dat herinnert aan het feit dat op 20 
november 1944 ter plaatse 6 landgenoten werden gefusilleerd:
Ds. B.J. Ader, P.J. Ter Beek, V.A.G. v.d. Bergh, Th.J. Lambrechts en van Rittem, 
P.H. de Leeuw en J.J. v.d. Munnik. 

Monument bij de kruising Oude Veensegrindweg/Veenendaalsestraatweg ter nagedachtenis van de 

executie van 6 Nederlanders op 20.11.1944 onder wie ds. Ader
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De naaste omgeving van Veenendaal 
was eind 1944 spergebied. Een paar 
Nederlanders kwamen in dat spergebied 
en dus op verboden terrein. Een Duitser 
schoot, een Nederlander schoot terug en 
de Duitser werd gewond. Er werden toen 
lukraak zes gevangenen gehaald, drie van 
de Weteringschans in Amsterdam, onder 
wie ds. Ader en drie jonge jongens uit 
Utrecht. Het zestal werd die dag tussen vier 
en vijf uur gefusilleerd en men liet ze ter 
plaatse liggen.
Nederlanders begroeven hen twee dagen later in stilte en eerbied op het kerkhof 
van Veenendaal. Niemand wist aanvankelijk wie ze waren, maar men vond in de 
zak van ds. Ader een bijbeltje vol aantekeningen en een gezangenboekje met de 

naam van zijn echtgenote en enige brie-
ven.
Eind november 1944 werd hij herbegra-
ven bij zijn familie in Driebergen. Na 
de oorlog werd het stoffelijk overschot 
overgebracht naar het Ereveld te Loenen 
in Vak E, Grafnummer 52. In 1967 
werd aan Ader postuum de Yad Vashem 
onderscheiding toegekend als ‘Righteous 
among the Nations’.

Bastiaan Ader was predikant te Nieuw 
Beerta van 1938 tot november 1944, in 
een gemeente waar de meeste mensen 
van de kerk waren vervreemd ten gevolge 
van de enorme sociale tegenstellingen 
tussen boeren en arbeiders. Toch wist hij 
door zijn persoonlijkheid en taakopvat-
ting velen en met name jongeren aan zich 
te binden.
In zijn middelbare schooltijd woonde 
Bas Ader in Ede en zat toen op het 
Wageningsch Lyceum. Hij kwam in 1937 
van Amsterdam, waar hij theologie had 
gestudeerd. Nieuw Beerta was zijn eerste 

Graf ds. B.J. Ader op ereveld Loenen, Vak E, 

Grafnummer 52

Ds. B.J. Ader (30.12.1909-20.11.1944)
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gemeente. Hij stond een heel praktisch, maatschappij-georienteerd christendom 
voor. Hij ging voortvarend te werk. Zo richtte hij nieuwe verenigingen op, ook en 
vooral voor arbeiderskinderen.

Toen kwam de oorlog. Ds. Ader rolde al snel in het verzet. Ook haalde hij joden 
uit Amsterdam en andere onderduikers naar Nieuw Beerta, waar ze een schuilplek 
kregen in de pastorie of bij boeren in de omgeving. Vanuit de voorkamer van de 
pastorie kon men in de verte de treinen voorbij zien rijden op weg van Westerbork 
naar Auschwitz. Ds. Ader waagde veel. Eind 1944 was hij onderweg naar Haarlem 
in het kader van zijn verzetswerk.Daar werd hij opgepakt en gevangen gezet en 
daarna overgeplaatst naar de beruchte Gestapo gevangenis aan de Weteringschans 
in Amsterdam.
Hij was gepakt in gezelschap van twee ondergedoken Duitse officieren en een 
Jood. Ze hadden in Haarlem bij het ‘verhoor’ hem er toe willen brengen namen 
te noemen. Daartoe hadden ze hem mishandeld. Neusbeen en gehoorvlies waren 
daarbij stukgeslagen met een gummistok. Het verzet had hem op een zaterdag uit 
de gevangenis willen halen, alle plannen waren daarvoor al gemaakt, helaas werd 
hij net op de vrijdag daarvoor naar Amsterdam overgebracht.

Het echtpaar Ader te Lochem vlak bij het vertrek voor de fietstocht van ds. Ader naar Palestina in 1936
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Veel over de persoon van ds. Ader en de periode die hij doorbracht in de 
Amsterdamse gevangenis,  is vlak na de oorlog vastgelegd in een boek geschreven 
door zijn vrouw J.A. Ader-Appels, getiteld Een Groninger pastorie in den Storm, 
dat in 1946 verscheen. Het boek heeft vele oplagen gekend en is nog steeds te 
koop in de boekhandel. Zijn vrouw bleef na met een kind van drie jaar en een 
baby, die hij nooit heeft gezien.
Bas Ader was overal in den lande bekend vanwege zijn fietstocht naar Palestina, 
die hij maakte na zijn theologiestudie. Hij hield van avontuur, van reizen en de 
wereld ontdekken. Per fiets was dat het goedkoopst. Hoewel primair een avontuur, 
lijkt het erop dat de reis tevens als een soort pelgrimage naar het Heilige Land 
gezien kon worden.
Hij vertrok op 5 juni 1936 met zijn fiets met drie versnellingen en trommelrem-
men uit Amsterdam en fietste via Lochem, Noord-Duitsland, Praag, Wenen, 
Budapest, Boekarest, Istanbul, Turkije, Syrië en Libanon naar Jeruzalem. 
Daarna ging het verder naar Caïro en per vrachtboot naar Griekenland en 
Italië. Ten slotte reisde hij met de trein via Frankrijk terug naar huis waar hij 
op 20 november van dat jaar aankwam.
Hij stelde er een eer in de f 1000, die deze reis van een half jaar heeft gekost, 
later door lezingen te houden, terug te verdienen, hetgeen hem ook gelukt is. 
Eind 1986 kreeg Ds. Siebe Hiemstra een beroep uit de gemeente ‘Beerta-
Nieuw Beerta-Nieuwe Schans en Finsterwolde’ waar hij in 1996 werd beves-
tigd. Ds. Hiemstra bezet momenteel samen met zijn vrouw Monica Schwarz 
een predikantsplaats in de hervormde Ichthuskerk te Voorthuizen.
Als predikant in ‘de gemeente van ds. Ader’, had hij veel gehoord over de 
fietstocht in 1936. Meermalen had hij oudere gemeenteleden horen vertellen 
over zijn reisverhaal-met-lichtbeelden. Toen Hiemstra moest nadenken over de 
invulling van een drie maanden durend studieverlof haakte zich een plan vast 
in zijn hoofd. Hij wilde die ‘krankzinnige onderneming’ 60 jaar later nog eens 
herhalen, nu als een pelgrimsreis naar Jeruzalem. Ongeveer 5000 km in drie 
maanden. Moest kunnen! Van Erik Ader, de zoon van ds. Ader mocht hij de 
brieven inzien die Ader tijdens zijn fietstocht in 1936 schreef aan zijn vrouw. 
Daaruit was zijn route globaal te destilleren.
Grotendeels werd dezelfde route gekozen, alleen maakte Hiemstra een omweg 
via Polen, langs Auschwitz als eerbetoon aan Ader vanwege zijn hulp aan 
Joden in de oorlog. Voorts bleek het niet mogelijk door Libanon naar Israël te 
reizen. Hij fietste dus via Syrië en Jordanië naar Jeruzalem.
Via de telefoon was er vrijwel dagelijks contact mogelijk met thuis. In 1936 
moest dat met (poste-restante) brieven. Mevrouw Ader-Appels schrijft hier-
over: Na Constantinopel hoorde ik ruim drie weken niets meer van hem, terwijl 
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de postverbindingen, ook door de lucht, over de heele wereld zóó goed waren.
Ader had een stevige ‘opa-fiets’ met drie versnellingen. Ds. Hiemstra had een 
Batavus-Apache met 3x7 versnellingen. Ook de assessoires zoals fietstassen, 
regenkleding en fietsbroek waren inmiddels sterk verbeterd. Evenals de wegen! 
Ader schrijft:
Je vraagt in je brief of ik een ongelukje gehad heb. Nee, dat niet, hoor. De rem is 
eenvoudig onklaar geraakt, wat kan gebeuren, en de spaken zijn door de belasting 
en de kuile in den weg gebroken. Maar dat zal me voortaan wel bespaard blijven, 
want ‘k heb nu moterspaken in m’n achterwiel (Budapest 28 juni 1936). 
En alle lof voor m’n fiets. Prachtkar. Leve de drie versnellingen. Steile bergen 
kom ik nog altijd met een gangetje van tien K.M. per uur op. ‘k Hoef maar 
zelden te duwen. En de trommelremmen zijn het beste wat ‘k op dat gebied 
ken! Dat zaakje is safe hoor! (Sibiu 8 juli 1936).

Verder had ds. Hiemstra voldoende financiën. Ader had nog geen werk 
en moest regelmatig zijn (werkende) vrouw smeken om weer wat geld (in 

Namen van de zes geëxecuteerden op 20.11.1944
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beperkte mate van sponsoren) over te maken.
Voorts was de sociale en politieke situatie in veel landen later behoorlijk 
verbeterd. Langs de hele route had de bevolking het in 1936 veel armoedi-
ger. Ader fietste door Duitsland waar in januari 1933 Hitler aan de macht 
was gekomen. In de zomer van 1936 vonden de Olympische Spelen plaats 
in Berlijn. De staat Israël bestond nog niet en in het Brits mandaatgebied 
(Palestina) was het erg onrustig.
Net als Ader kreeg Hiemstra onderweg met ziekte te kampen. Zo kreeg Ader 
onderweg tyfus. Hiemstra werd ziek met hoge koorts, vermoedelijk voedsel-
vergiftiging, en overleefde te nauwernood een gevaarlijke valpartij. 
Halverwege zijn fietstocht, op 25 september 1936, was Ader één jaar 
getrouwd; halverwege Hiemstra’s pelgrimage, op 22 juni 1996, was Hiemstra 
tien jaar getrouwd.

Ader was van plan later een boek te schrijven over de reis. Daarvoor maakte 
hij onderweg veel aantekeningen. Het boek is er echter niet van gekomen en de 
aantekeningen zijn verdwenen toen in de oorlog de pastorie werd leeggehaald 
door de Duitsers. Ader verwees in zijn brieven tijdens de reis regelmatig naar 
die aantekeningen.
Daarom is belangrijk dat 60 jaar na dato er toch nog iets van Aders ervarin-
gen tijdens die reis in boekvorm is verschenen. Hiemstra verwijst in zijn boek 
veelvuldig naar de brieven die Ader tijdens zijn reis aan zijn vrouw schreef.
Samen met het boek dat de vrouw van Ader in 1946 schreef krijgen we een 
completer beeld van de persoon ds. Ader. Tijdens zijn gevangenschap slaagde 
men erin brieven van Ader aan zijn vrouw en vice versa de gevangenis uit en 
in te smokkelen.
Ds. Ader kon worden opgepakt doordat hij was verraden door een politieman, 
die Ader’s vertrouwen had weten te winnen. Deze bleek in het geheim voor 
de N.S.B. te werken. Na een paar weken en nadat Ader hem alles verteld had, 
heeft hij hem verraden en hem aan de S.D. uitgeleverd voor wat shag en de 
belofte op promotie. Deze politieman speelde zijn rol zo goed dat hij zich zelfs 
ook quasi liet arresteren.

Het blijkt dat Ader honderden Joden en andere onderduikers aan een onder-
duikadres heeft geholpen. Hij en zijn vrouw gaven onder grote druk en 
pijniging slechts namen van onderduikers en contacten prijs van personen die 
opgepakt waren, waarvan ze wisten dat ze op transport naar concentratiekampen 
waren gezet. Toen zijn vrouw gevraagd was met wie ds. Ader regelmatig contac-
ten onderhield, noemde zij slechts de namen van kerkenraadsleden, dit natuurlijk 
uit hoofde van zijn functie als predikant. Zij stelde de bewuste kerkenraadsleden 
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hiervan in kennis; die hadden daar 
geen probleem mee; ‘ laat ze maar 
langskomen’.
Daar waar bewezen was dat ze joden 
hadden geholpen hield men vast puur 
uit christelijke naastenliefde gehan-
deld te hebben. Ader dacht zelf dat 
hij vanuit Amsterdam naar Vught 
zou worden verplaatst en dat de kans 
bestond dat spoedig de oorlog afge-
lopen zou zijn omdat de geallieerden 
aan het oprukken waren. Het feit dat 
hij juist naar de bossen van Rhenen 
afgevoerd was om gefusilleerd te 
worden had te maken met het feit dat 
zijn naam met een A begon, vóór in 
het alfabet, toen men mensen selec-
teerde om als afschrikvoorbeeld te 
laten executeren.

Het boek van mevrouw Ader-Appels 
geeft een goed beeld van de situatie 
aan het einde van de tweede wereld-
oorlog en hoe het er aan toe ging bij 
de schuiladressen van onderduikers 
en de spanningen en gevaren die daarmee gepaard gingen. 
Dat alles in een kleine dorpsgemeenschap met mensen die uit puur christelijke 
bewogenheid en naastenliefde handelden of gewoon geloofden zich te moeten 
verzetten tegen een situatie die in hun ogen niet kon.
Haarscherp zet zij in haar boek de karakters neer van leden van de Grüne 
Polizei en diegenen die met de Duitsers heulden, zoals overtuigde N.S.B.-ers, 
die aan huiszoekingen deelnamen of de pastorie lieten ontruimen.
Voorts het dilemma wat mee te nemen als je meegevoerd wordt of als je huis 
ontruimd wordt. Wat is je het meest dierbaar naast geld en sieraden (als je die 
al veilig kon stellen)?
Johanna Adriana Ader-Appels zette na de oorlog als evangeliste de werkzaam-
heden van ds. Ader te Nieuw Beerta en omgeving voort. In Drieborg, even ten 
noorden van Nieuw Beerta, werd in 1950 een oecumenisch gemeenschapshuis 
gesticht met het Ds. Aderfonds. Voor een deel bedoeld om gesprekken tussen 
Nederlanders en Duitsers mogelijk te maken na de verschrikkelijke gebeur-

Mevr. J. Ader –Appels (overl. 1994), schrijfster van het 

boek ‘Een Groninger pastorie in den storm’
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Omslag van de tweede druk van het boek dat mevr. J. Ader-Appels vlak na de oorlog schreef over de periode 

waarin zij achterbleef in de pastorie te Nieuw Beerta tijdens de gevangenschap van haar man Ds. Ader 
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tenissen van de bezettingsjaren. Belangrijk waren de opbrengsten van het 
boek, dat mevrouw Ader schreef over die oorlogsjaren, die haar man het leven 
kostten: ‘ Een Groninger pastorie in de storm’. Ze is blijven wonen in het 
huis met de zaal die ze had laten bouwen, toen er in Nieuw Beerta een nieuwe 
predikant kwam. Ze heeft veel werk verzet: lezingen, zondagsschool, vrouwen-
vereniging, catechese, pastoraat en zelfs kerkdiensten. Ze kreeg na de oorlog het 
Verzetsherdenkingskruis. Op 31 juli 1994 is ze overleden, 88 jaar oud. Ze werd 
begraven op de begraafplaats achter hun kerk in Nieuw Beerta.

Bronnen

Ader - Appels, J.A., Een Groninger pastorie in den storm. Amsterdam, Kircher 
1946, met vele latere herdrukken.
Hiemstra, Siebe H., en Monica Schwarz, Pelgrim naar Jeruzalem – Dominee op 
de fiets in 1936 en 1996. Baarn 1997
Mulder, Marten, een artikel in Dood in Nederland – Dienaars van het Woord en 
dienaars van mensen (www.dodenakkers.nl).




