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Het is tijd om onze historische arrogantie los te laten, om bruggen 
te slaan door de tijd, om naast de voorgaande generaties te gaan staan.
De betere mens, dat zijn wij niet geworden. Onze grootouders en over-
grootouders waren anders, maar niet slechter of minder. Dat besef
maakt de historie gecompliceerder. Het maakt de vraag knellender:
‘Wat zouden wij gedaan hebben, als we in hun schoenen stonden, met
hun achtergrond en met wat ze op dat moment wisten?’ Maar tegelijk
maakt het de nabijheid groter, en doorbreekt het onze eenzaamheid in
de geschiedenis.

geert mak, De eeuw van mijn vader
(Amsterdam/Antwerpen 1999) 482-483
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Woord vooraf

In de loop van 2006 werd duidelijk dat mijn gezondheid niet van dien aard
was, dat ik mijn werk als predikant zou kunnen voortzetten. Ik meldde me
bij het Historisch Documentatiecentrum voor de Geschiedenis van het
Nederlands Protestantisme (1800-heden) van de Vrije Universiteit, op zoek
naar een kleine, overzichtelijke taak als vrijwilliger. Op advies van direc-
teur George Harinck boog ik me over het archief van dr. J.G. Geelkerken,
dat niet lang daarvoor aan dit documentatiecentrum was toevertrouwd.
Het bleek een onvoorstelbaar rijk archief te zijn, dat veel perspectieven
bood om het bestaande beeld van Geelkerken aan te scherpen. Toen ik zo-
ver was dat ik begon te vermoeden dat ik wellicht een biografie zou kun-
nen en willen schrijven, zocht ik enkele meelezers. George Harinck, Dick
Kuiper, Margreet Schenkeveld en Jasper Vree bleken bereid mij op deze
weg te begeleiden. Hun kennis van zaken heeft mijn blik op Geelkerken
mede richting gegeven. Ook anderen waren mij behulpzaam, ieder op eigen
wijze. Ik dank hen allen.

Een onderzoek als dit kan niet verricht worden zonder de hulp van archief-
medewerkers. Willemien van Dijk, Dagmare Houniet en vooral Henri
Verdonk – medewerkers van het Historisch Documentatiecentrum – zijn
onvoorstelbaar vaak voor mij de kelders van het vu-gebouw in geweest om
aanvragen af te handelen. Hans Seijlhouwer, de archivaris van het Docu -
mentatiecentrum, was op de achtergrond nadrukkelijk aanwezig, met zijn
altijd opgeruimd gemoed, zijn ontembare energie en zijn grote kennis van
allerlei zaken betreffende archieven, boeken en uitgevers die voor een onder-
zoeker van nut zijn. Hun collegae van het Stadsarchief Amsterdam, Peter
Kroesen en Anne-Marie Kwakernaak, waren niet minder behulpzaam.

Aan het begin van mijn vorming als historicus stond Cornelis Augustijn
(1928-2008), hoogleraar aan de theologische faculteit van de vu. Ik heb veel
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van hem mogen leren. Het was mij een voorrecht leerling te zijn van deze
eminente geleerde, en ik gedenk hem met eerbied, respect en dankbaar-
heid.

Zij allen zijn belangrijk geweest. Maar zonder Marjanne, mijn levensgezel,
was het nooit tot deze publicatie gekomen. In alle hoogten en diepten van
de afgelopen jaren stond zij trouw aan mijn zij. Haar nabijheid, haar aan-
sporingen en haar levenskunst hebben meer bijgedragen aan de voltooi-
ing van dit boek dan zij beseft.

Maarten J. Aalders
kerst 2012
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Inleiding

Bij het grote publiek is dr. J.G. Geelkerken (1879-1960) bekend als de pre-
dikant die het waagde te betwijfelen of de slang in het paradijs, zoals be-
schreven in Genesis 3, wel echt heeft gesproken. Dat leidde na een onver-
kwikkelijk proces tot zijn afzetting als predikant van de Gereformeerde
Kerken in Nederland. Dit conflict heeft zijn leven en het leven van zijn ge-
zin in verregaande mate gestempeld. Met een handjevol andere verkenners
kwam hij in 1926 buiten de Gereformeerde Kerken te staan en als Gerefor -
meerde Kerken in Nederland (in Hersteld Verband) gingen zij verder.1 In
1946 herenigde dit verband van kerken zich, opnieuw onder aanvoering
van Geelkerken, met de Nederlandse Hervormde Kerk. Aan zijn betekenis
is nooit getwijfeld: niet alleen behoorde hij voor zijn afzetting tot de voor-
hoede binnen de Gereformeerde Kerken, maar ook hebben hij en zijn vol-
gelingen na de hereniging een grote invloed in de Neder landse Her -
vormde Kerk gehad. Geelkerken was meer dan ‘de slang’. Dit boek gaat
over ‘de hele’ Geelkerken, dat is althans de bedoeling. Wie was hij eigen-
lijk? Wat was hij voor een man?

Natuurlijk is er eerder over Geelkerken geschreven, vooral in verband met
het conflict van 1926.2 Ik denk hierbij allereerst aan wat enkele betrokke-
nen zelf, Geelkerken, J.J. Buskes, E.L. Smelik en G.F.W. Herngreen, daar-
over hebben verteld.3 Zij hebben vooral gelet op de inhoud van het conflict
van 1926 en ze hebben zich daarbij gerealiseerd dat er meer aan de orde
was dan de opvattingen over Genesis 3. Het was voor hen een strijd tegen
het fundamentalisme, het ging om de ware oecumenische gezindheid,
het was de strijd tegen de zelfingenomenheid van de gereformeerden.4

Toen in 1967 de synode van Amsterdam van de Gereformeerde Kerken de
uitspraken van de synode van Assen (1926) terzijde schoof, was het alsof de
geschiedenis hun alsnog gelijk gaf.5 Ook in veel andere relevante litera-
tuur ligt de nadruk op de inhoud van het conflict.6
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Een geheel andere benadering werd voorgestaan door D.Th. Kuiper, die
in zijn uit 1972 daterende proefschrift een lange periode van de geschiede-
nis der Gereformeerde Kerken onderwierp aan een socio logisch-his to -
risch onderzoek.7 Het verloop van de kwestie-Geelkerken kwam daar-
door in een veel breder kader te staan. Kuiper plaatste de inhoudelijke
discussie en de voortgang daarvan in het kader van de verschillende cultu-
rele en structurele processen die zich afspeelden binnen de gereformeerde
wereld. Het was, na de periode van emancipatie en opbouw, van vervreem-
ding en herkenning, van strijd en pacificatie, een periode van consolidatie.
De schoolstrijd was ten einde en politiek gesproken vormden de gerefor-
meerden een factor van betekenis. Maar Kuypers grote doel, de herkerste-
ning van de Nederlandse samenleving, was niet bereikt en leek hoe langer
hoe meer onbereikbaar. De vraag rees: hoe nu verder? Dat moest wel fout
gaan, een strijd om de erfenis van Kuyper was onontkoombaar. De behou-
dende krachten wonnen deze strijd. Deze sociologische sleutel opende
deuren die tot dan toe gesloten waren gebleven.

Het derde aspect dat van belang is bij de beschrijving van conflicten, de
mensen en hun onderlinge relaties, heeft echter minder aandacht gekre-
gen.8 Bij Buskes en de zijnen én bij Kuiper bleef Geelkerken zelf relatief
onderbelicht, en daarmee de relaties waarin hij tot anderen stond. Wordt
hij – ik chargeer – bij de eersten verpletterd door het grote gelijk der ge-
schiedenis, bij Kuiper wordt hij bijna tot een figurant die in de marge van
voortschrijdende en niet te stoppen processen zijn eigen kleine rol heeft
gespeeld. Het persoonlijke aspect van het conflict is door Annerien Groe -
nen dijk in haar uitstekende doctoraalscriptie uit 1986 sterk beklemtoond.
Ze had daarbij tevens aandacht voor de inhoud en het verloop van het con-
flict.9 Haar invalshoek vanuit de conflicttheorie heeft haar de ogen ge-
opend voor de relaties die in het geding waren, en daarmee kwam ze in
aanzet tot een completer benadering dan die van Buskes en zelfs die van
Kuiper. Maar een biografie ontbreekt tot nog toe in de historiografie. Wie
was Geelkerken? Wat weten we van hem? En wat leert ons dat over het
conflict dat zo innig met zijn naam verbonden is? Het zijn deze vragen die
mij tijdens het onderzoek voor ogen stonden. De ondertitel laat iets zien
van de conclusies waartoe ik ben gekomen. Hij was een strijdbaar predi-
kant, voor, tijdens en na het grote conflict van zijn leven.

Buskes schreef op basis van herinneringen (en zijn persoonlijk archief),
Herngreen raadpleegde daarnaast het archief van het Hersteld Verband.10

Kuiper heeft zich beperkt tot genealogisch onderzoek en het gebruik van
het beschikbare gedrukte bronnenmateriaal, Groenendijk bestudeerde
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het archief van de Gereformeerde Kerk van Amsterdam-Zuid. Geen van
hen had echter toegang tot het persoonlijk archief van Geelkerken. Toen
ik in 2001 op een symposium dat gewijd was aan de kwestie-Geelkerken
aandacht vroeg voor de persoon van Geelkerken, was mij inmiddels be-
kend dat deze veel had bewaard.11 Zijn schoondochter, mr. I. Geelkerken-
Brusse (1913-2001), had me van het bestaan ervan op de hoogte gebracht,
maar tevens duidelijk gemaakt dat het vooralsnog niet beschikbaar was
voor wetenschappelijk onderzoek. Toen ik op genoemd symposium haar
zoon, mr. dr. J.G. Geelkerken uit Leiden, sprak, wees ik op het belang van
dit archief en op de mogelijkheid het archief te deponeren bij het Historisch
Documentatiecentrum voor de Geschiedenis van het Nederlandse Pro -
testantisme na 1800 aan de Vrije Universiteit (hdc). Inderdaad vertrouw-
de de familie het archief na het overlijden van mevrouw Geelkerken-Brusse
aan het hdc toe. Daarvan is door J.F. Seijlhouwer een plaatsingslijst ge-
maakt. Allerlei boeken en brochures werden uit het archief verwijderd en
kregen een plek in de bibliotheek van de vu. Er bleef 12 meter over aan
brieven en andere documenten, verdeeld over 100 nummers.12 Daaronder
bevinden zich enkele dagboekachtige aantekeningen uit 1885, een ver-
zoenende brief aan een oude schoolkameraad toen hij voor het eerst zou
gaan deelnemen aan het avondmaal, menukaartjes van de talloze diners
die Geelkerken bij verschillende gelegenheden heeft gegeven, tot en met
de sollicitatiebrieven van huishoudsters en de giroafrekeningen uit 1959.
Het is een omvangrijk en op het eerste gezicht een behoorlijk compleet ar-
chief, dat mij in staat stelde een nieuw beeld van Geelkerken te schetsen.
Dat ik daarbij dankbaar gebruik heb gemaakt van hetgeen eerdere onder-
zoekers hebben beschreven, spreekt vanzelf. Vooral de studies van Harinck,
Groenendijk en Kuiper waren van belang.13 Ook waar ik hen niet expliciet
noem, is hun beschrijving mij van dienst geweest.

Dit boek gaat dus over Geelkerken. Wie was hij eigenlijk? Het wil een
 levens beschrijving geven met geen ander doel dan om hem recht te doen.
Er is dus geen specifieke, toegespitste vraagstelling. 

Ik begin met een hoofdstuk over zijn afkomst, gevolgd door een hoofd-
stuk over zijn studententijd (1898-1909). In de studentenpopulatie van de
Vrije Universiteit rond 1900 kondigde zich het conflict van 1926 al aan, zo
blijkt. Het derde hoofdstuk is gewijd aan de eerste jaren van zijn predi-
kantschap, toen hij predikant in Epe was. Het waren rustige jaren. In 1915
werd hij beroepen door de Gereformeerde Kerk van Overtoom en kwam
hij langzamerhand tot ontplooiing. Deze periode loopt tot 1920. Hij was,
behalve predikant, vooral evangelist. Maar het wordt in deze eerste jaren
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ook duidelijk dat hij niet het karakter had om buiten de oplopende span-
ningen in de Gereformeerde Kerken te blijven. In 1920 kwam het tot een
eerste uitbarsting toen hij de synode van Leeuwarden (1920) bekritiseer-
de, in de jaren daarna groeide Geelkerken uit tot het zwarte schaap van de
Gereformeerde Kerken. In 1926 bleek dat daarin voor hem geen plaats
was. Dit alles komt aan de orde in de hoofdstukken v-xi. In de hoofdstuk-
ken xii en xiii beschrijf ik hoe de groepsvorming na de synode van Assen
door Geelkerken gestuurd werd en eindigde met een definitief afscheid
van de Gereformeerde Kerken. Allerlei geestverwanten haakten af. Daar -
aan was zijn onverzoenlijke optreden niet vreemd. Op dat afscheid volg-
den jaren van opbouw van het nieuw gevormde kerkverband. Geelkerken
speelde daarin aanvankelijk een belangrijke rol, vooral samen met H.C. van
den Brink. Na een paar jaar echter werd hun plaats ingenomen door jonge-
ren als de genoemde Buskes en anderen. Geelkerken richtte zich op de oe-
cumene, en, gedurende de oorlogsjaren, op de hereniging met de Neder -
landse Hervormde Kerk. In 1946 ging hij met emeritaat. Hij was toen al
penningmeester van de Oecumenische Raad van Kerken in Nederland. In
die hoedanigheid was hij nauw betrokken bij de voorbereidingen van de
oprichtingsvergadering van de Wereldraad van Kerken in 1948. In 1954 leg -
de hij zijn taak als penningmeester neer. Met kerkelijke zaken bemoeide
hij zich weinig meer. Wel was hij actief in de Stichting Door De Eeuwen
Trouw en protesteerde hij met anderen tegen het standpunt van de her-
vormde synode inzake Nieuw-Guinea. Kort voor zijn overlijden boog de
synode van de Gereformeerde Kerken zich over de kwestie die zijn leven
getekend heeft. Het zou echter tot 1967 duren voordat het tot een rehabi-
litatie kwam.

In 1960 overleed hij.
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i 
Afkomst en jeugd

Op 14 juni 1879 verscheen N.G. Geelkerken (1840-1892) samen met A.A. Gou -
we, heel- en verloskundige, voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van
de gemeente Alkmaar om aangifte te doen van de geboorte van zijn zoon
op 13 juni.1 Deze kreeg de namen van zijn grootvader, Johannes Gerardus
(1797 - 1871). Zijn roepnaam was Jan. Voordat de boreling zijn eerste levens -
jaar had voltooid, was het jonge gezin naar Utrecht verhuisd, waar zijn va-
der benoemd was tot notaris. Met Alkmaar heeft Jan Geelkerken zich niet
verbonden gevoeld, met Utrecht des te meer.2 Het was de stad waar zijn
voorgeslacht sinds het einde van de zeventiende eeuw had gewoond.

De familie Geelkerken is afkomstig uit het Westfaalse Geilenkirchen.
Stamvader Gerard Aertsz, bombazijnwerker (gespecialiseerde wever), werd
in 1636 burger van Tiel.3 Hij was lid van het gilde der kleermakers en
droog scheerders, van het gilde der schippers, graankopers en brouwers,
en hij was tweemaal deken van het kramergilde. In het kerkelijk leven
speelde hij een rol als ouderling en diaken. Mede door zijn huwelijken
mag hij gerekend worden tot de enigszins gegoede burgerij van Tiel. Dat
blijkt ook uit de loopbaan van enkelen van zijn zonen als lakenkoopman
en kerkenraadslid, weesmeester en gasthuismeester. Een van hen verwierf
zich in 1684 het burgerschap van de stad Utrecht, waar de familie verarm-
de. Ze behoorde tot de onbemiddelde, soms bedeelde stand. Leden van de
familie Geelkerken oefenden beroepen uit als herbergier, kleermakers-
knecht, witwerkersknecht, apothekersknecht en groenteverkoopster. Jo -
hannes Gerardus Geelkerken echter wist zich op te werken van kantoor-
bediende tot commissionair in effecten en rentmeester. Hij werd uiteindelijk
burgemeester van Bunnik en Vechten. Toen Jan geboren werd, woonde zijn
familie al bijna 200 jaar in Utrecht.

Het leven van burgemeester Johannes Gerardus Geelkerken werd volgens
zijn kleinzoon gekenmerkt door een diepe eerbied voor het Woord van God.
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In zijn dagboek sloot hij iedere periode af met een ootmoedige dankzeg-
ging en een ontroerend gebed voor zijn nageslacht.4 ‘Hij ging naar den
hemel met de slotregels van Psalm 68:10 op zijn lippen.’5

Hij kan, en wil, en zal in nood,
Zelfs bij het naad’ren van den dood,
Volkomen uitkomst geven.

Ook de vrouw van de burgemeester, Pietertje Pronk (1804-1888), wordt
door haar kleinzoon in 1936 getekend als een intens gelovige vrouw, die
overigens naast de Bijbel, De Hope Israëls en andere stichtelijke bladen ook
het toentertijd bekende modeblad De Gracieuse las. Belangstelling voor de
cultuur was hem van huis uit meegegeven, zo lijkt Geelkerken te willen op -
merken. Met de kerk werd intensief meegeleefd, de predikanten J.C. Ver -
hoeff, H.C.G. Schijvliet en vooral J.W. Felix behoorden tot de huisvrien-
den. Ook dr. A. Kuyper kwam er in zijn Utrechtse jaren (1867-1870) over de
vloer.6 Er heerste een vroom kerkelijk besef, maar geen kerkisme, aldus al-
weer hun kleinzoon. Men onderhield zelfs vriendschap met enkele chris -
telijke gereformeerde predikanten en er werd ook wel bij hen gekerkt.

Het echtpaar Geelkerken-Pronk had drie kinderen: Johanna Margaretha,
Nicolaas Gerardus, de vader van Jan Geelkerken, en Johannes Pieter.

Johanna Margaretha Geelkerken (1833-1897) woonde lange tijd in het
grootouderlijk huis. Zij heeft, naast zijn vader, de meeste invloed op de
vorming van Jan Geelkerken gehad. Zoveel dat deze zijn jongste dochter
naar haar vernoemde.7 Ze leefde in de sfeer van Réveil en Afscheiding en
was vijftien jaar lang gezelschapsdame en hartsvriendin van mevrouw
J.J. Zeelt te Baambrugge geweest, de weldoenster van onder meer de afge-
scheidenen aldaar, aldus Geelkerken.8 Na het overlijden van mevrouw
Zeelt in 1864 keerde ze terug naar Utrecht. In 1885 huwde ze met de ge-
pensioneerde apotheker Henri Hartong van Ark, wiens zoon Karel Hen -
drik Hartong van Ark (1855-1887) een der eerste studenten aan de vu was
geweest.9 Van Ark overleed 14 januari 1892, een paar maanden voordat de
vader van Geelkerken overleed.10 Tante Van Ark, zoals ze genoemd werd,
bleef na de Doleantie lid van de Nederlandse Hervormde Kerk. Wel respec-
teerde zij de keuze van haar gereformeerde broer, en als Geelkerken bij haar
logeerde – dat deed hij vaak – ging ze altijd met hem naar een Ge re for -
meerde Kerk. Eenmaal, zo vertelde Geelkerken in zijn terugblik, heeft ze
hem meegenomen naar een kerkdienst waarin J.H. Gunning J.Hzn voor -
ging, toentertijd haar lievelingspredikant.11 Bij de opening van haar testa-
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ment bleek ze hervormde en gereformeerde instellingen gelijkelijk bedeeld
te hebben.12

Johannes Pieter Geelkerken (1842-1900), de jongste zoon van het burge-
meestersechtpaar, trad in de voetsporen van zijn vader en werd commissio-
nair en bankier te Utrecht. Hij was, naar men zegt, minder bij kerk en gods -
dienst betrokken dan zijn broer en zus. Overigens was er sprake van een
nauwe betrekking van Jan Geelkerken met deze oom en zijn drie doch-
ters, zoals blijkt uit de bewaard gebleven correspondentie. Vooral de twee
oudste dochters, Jo en Louise, hebben veel met Jan gecorrespondeerd.13

Daaruit blijkt echter ook dat de relatie niet zonder horten en stoten is ver-
lopen.14 Wellicht speelde daarin mee dat Johannes Pieter en diens vrouw
niet meer samenleefden, omdat de hij een relatie had (gehad?) met een an-
dere vrouw.15 De dochters woonden bij hun vader. Toen H. Hartong van
Ark in 1892 was overleden, trok tante Van Ark bij haar broer in en nam ze
de zorg voor de meisjes op zich. Na haar overlijden in 1897 verbleven de
meisjes op een kostschool, aanvankelijk in Hilden (D), later in Nijmegen.
In het jaar 1900 woonden ze weer thuis, en na het overlijden van hun va-
der op 23 juli 1900 bleven ze in Utrecht wonen, naar het schijnt met hun
moeder.16 De correspondentie wordt dan al snel minder intensief, om na
enkele jaren geheel gestaakt te worden.

Nicolaas Gerardus Geelkerken was volgens zijn zoon een ‘scherpzinnig
en kundig man, vraagbaak en raadsman van velen’, met een grote werklust
en een even ernstige als opgewekte godsvrucht.17 Van hem leerde Geel ker -
ken het wezen der religie kennen: ‘Wandel voor Mijn aangezicht en wees
oprecht; Ik ben uw Schild, en uw Loon zeer groot’ (Genesis 17:1 en Genesis
15:1).18 Hij werd in 1881, dus kort na zijn verhuizing naar Utrecht, ouder-
ling en zou dat tot zijn dood in 1892 blijven.

In de jaren tachtig was de hele Utrechtse kerkenraad min of meer ortho-
dox, en de meeste conflicten gingen dan ook niet over interne Utrechtse
kwesties.19 Verdeeldheid werd onder meer zichtbaar als het streven van
dr. A. Kuyper op de een of andere wijze aan de orde kwam, bijvoorbeeld
toen het ging om de vraag of er een collecte voor de vu moest worden ge-
houden. D.Th. Kuiper onderscheidt vier stromingen. In de eerste plaats
waren er de antikuyperianen onder aanvoering van ds. A.W. Bronsveld.
Deze werden gesteund door meer gematigde tegenstanders van Kuyper
als ds. E.E. Gewin. Dan waren er de juridisch-confessionelen, die Kuyper
steunden zolang er nog geen sprake was van een breuk met de Hervormde
Kerk, onder wie de predikanten J.W. Felix en E.F.H. Wolf. En er was de
groep die uiteindelijk met de Doleantie meeging.
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Zolang er nog geen sprake was van een breuk met de Hervormde Kerk
kon Kuyper rekenen op steun uit Utrecht. Zo werd het reeds genoemde
voorstel om voor de Vrije Universiteit te collecteren met 27-18 stemmen
aangenomen. Een voorstel om een morele steunbetuiging naar de dole-
rende Amsterdamse kerkenraad te doen uitgaan werd met 41-19 stemmen
aangenomen. Het breekpunt kwam na de definitieve afzetting van de
Amsterdamse kerkenraad, toen de algemene synode van de Hervormde
Kerk op 1 december 1886 het vonnis van het provinciaal kerkbestuur van
Noord-Holland bekrachtigde.20 Een voorstel om als Utrechtse kerkenraad
het door de dolerenden belegde kerkelijk congres (14-17 januari 1887) te
Amsterdam bij te wonen, haalde het niet. Toen dertien kerkenraadsleden
daar wel naartoe gingen, werden ze aangeklaagd en geschorst. Een voor-
stel om deze schorsing niet te aanvaarden werd afgewezen, waarop zestien
kerkenraadsleden de vergadering verlieten om die elders voort te zetten.
Onder hen ook N.G. Geelkerken. Daarmee was de Doleantie te Utrecht een
feit. De predikanten G. Ringnalda en H. Hoekstra gaven daaraan leiding.

Geelkerkens moeder, Wilhelmina Fernandina Nuggelmans (1849-1928),
was de dochter van een Amsterdamse drogist. Ze werd opgevoed in vrij-
zinnige geest en volgde catechisatie bij de moderne ds. E. Laurillard, met
wiens vrouw ze bevriend was.21 Haar Bijbelkennis reikte niet ver, veel be-
langstelling had ze er niet voor. Toen haar schoonzuster haar en haar man
bij gelegenheid van hun huwelijk een Bijbel cadeau deed, met de opmer-
king daarin met het gezin veel te lezen, liet haar dat onverschillig.22 Lang -
zamerhand echter ging ze meer acht slaan op wat gelezen werd en raakte
ze overtuigd van zonde, gerechtigheid en oordeel. Ook raakte ze geboeid
door ‘ernstige preken’ van Hoekstra en Ringnalda. ‘Die toestand duurde
drie jaar’, maar ze sprak er met niemand over, totdat ze bij toeval bemerkte
dat haar man dagelijks voor haar bad. Samen begonnen ze zich te verdiepen
in Bijbelse lectuur, onder meer de Bijbellezingen van I. da Costa. Ze begon
ook met haar ‘ongelovige familie’ over de dingen Gods te spreken. De defi-
nitieve omslag kwam toen ze aan het sterfbed van haar vader getroffen
werd door enkele Bijbelteksten, die haar ‘met veel kracht in de ziel [werden]
geworpen’. Vol ontzetting en angst wierp ze een blik in de afgrond waarin
haar vader gestort was, ‘naar Gods rechtvaardig oordeel, want hij hadt niet
willen gelooven in Jezus Christus’. Daarna begon de wor steling ‘om de be-
houdenis harer ziel, die tien dagen aanhield’. Tijdens een avondmaalsvie-
ring werd ze geraakt door de woorden van ds. Ring nalda.23 ‘Het zondepak
viel af, ik wist mij verzoend met mijn hemelschen Vader.’

Nog lang na het overlijden van haar man had mevrouw Geelkerken con -
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tact met de familie Ringnalda. Of haar kinderen daar altijd zo blij mee wa-
ren is een andere vraag. Toen Ringnalda eens een weekend kwam logeren,
schreef dochter Mien aan haar broer Jan: ‘Minder prettig vind ik het dat
dominée R hier komt. Verbeeldt je van zaterdag-avond tot maandag één
lange taaie preek natuurlijk.’24 Hoe dan ook, de moeder van Geel ker ken
was ‘een levendige en blijmoedige Christin met een rotsvast geloof en een
bezielde overtuiging, die ze tegenover ieder onvervaard uitsprak. Zij gloei-
de van Evangelisatie-ijver.’25 In 1926 zou ze haar zoon zonder aarzelen
vol gen naar het Hersteld Verband.

lagere school
Geelkerken begon zijn schoolcarrière relatief laat. Zijn vader, die hem wel
enig huisonderwijs liet geven, was er niet voor dat kinderen al te vroeg
naar de lagere school gingen. Hij kwam daar pas toen hij al zeven was. Hij
verliet de school in 1893 – hij was toen 14 jaar oud – want zijn vader liet hem
de laatste klas tweemaal doorlopen. Het stond namelijk vast dat Geelker -
ken naar het Gereformeerd Gymnasium te Amsterdam zou gaan. Zijn va-
der zag daar echter zeer tegen op, ‘hij was blijkbaar beter op de hoogte dan
velen in den lande’, zo klinkt het enigszins raadselachtig uit de mond van
de zoon.26 Vreesde zijn vader voor de verleidingen van het boze Amster -
dam? Hoe dan ook, zijn vader liet hem in de hoogste klas doubleren.

Geelkerken bezocht de Nederduitsch Hervormde Burgerschool (afdeling
jongens) van de Marnix-stichting, gedurende zijn schooljaren (1886-1893)
geleid door A. Feringa.27 Deze stichting was voortgekomen uit het initia-
tief van C.W.J. van Boetzelaer (1806-1872), rechter, lid van de Utrecht se
gemeen teraad, lid van de hervormde kerkenraad. Deze werkte in die
stichting nauw samen met A.J. van Beeck Calkoen, onder meer lid van de
Utrechtse gemeenteraad en lid van de Provinciale Staten. In 1841 richtten
zij een christelijke bewaarschool op. Toen het als gevolg van de onderwijs-
wet van 1857 mogelijk werd ook buiten de overheid om lager onderwijs te
verzorgen, werd een burgerschool opgericht voor de kin deren van de be-
ter gesitueerden. Deze school kende een jongens- en een meisjesafdeling.
Dit alles berustte op het privé-initiatief van Van Beeck Calkoen en Van Boet -
zelaer. Pas in 1869 kwam het tot de oprichting van de Marnix- stichting,
waarin alle onderwijsactiviteiten van beiden werden onder gebracht. Over
de aard van de stichting kon geen misverstand bestaan. Deze was opgericht
in ‘het belang van Christelijke opvoeding en onderwijs en uitbreiding van
het Evangelie’.28

Met zijn keuze voor het bijzonder onderwijs behoorde N.G. Geel ker -
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ken duidelijk tot het meer orthodoxe en ook kritische deel van hervormd
Utrecht. Maar toen er na de Doleantie gereformeerde scholen opgericht
werden, verhuisde zijn zoon niet mee, hoewel dat zijn vader op scheve
blikken van zijn geestverwanten kwam te staan.29 Geelkerken bleef op de
hervormde burgerschool, waar hij, tot zijn vreugde, gezangen leerde zin-
gen.30 Behalve de vakken die genoemd werden in de Wet op het Lager
Onder wijs van 1857 werd er lesgegeven in Bijbelse geschiedenis, kerkhis-
torie en zendingsgeschiedenis. In de hoogste klasse kregen de leerlingen
ook onderwijs in de geloofsleer, een vak dat werd verzorgd door een predi-
kant van de Hervormde Gemeente. Verder was er onderwijs in het Frans,
Engels en Duits, in het tekenen, de algemene geschiedenis en de gymnas-
tiek, en, voor de jongens, in algebra en meetkunde. Nieuwe leerlingen
werden toegelaten op 1 juli en op 1 januari.31 Opmerkelijk in onze ogen is
de aandacht voor het ‘krijgsbedrijf’ zoals dat in die tijd op veel burger-
scholen normaal was. In 1869 vroeg Van Boetzelaer 25 cadettengeweren in
bruikleen van het ministerie van Defensie, een verzoek dat werd ingewil-
ligd.32 Of de aandacht daarvoor 15 jaar later nog zo groot was als in de tijd
van toenemende spanning tussen Pruisen en Frankrijk valt niet meer te
achterhalen, maar zoals zal blijken heeft Geelkerken een levenslange lief-
de en belangstelling voor het krijgsbedrijf gekend.

Uit de schoolrapporten blijkt dat Geelkerken een goede leerling was,
hij scoorde over het algemeen goed tot zeer goed, alleen in het maken van
huiswerk was hij niet altijd even trouw. De slechtste cijfers vielen in de zo-
mermaanden van 1892.33 Het ligt voor de hand hierbij te denken aan het
ontwrichtende effect dat de dood van zijn vader, op 14 juni 1892, op hem
moet hebben gehad. De terugval was tijdelijk. Zijn maartrapport, het
laatste van het schooljaar 1892/1893, telde drie keer een 3, voor lezen, aard-
rijkskunde en gedrag, één 21⁄™ voor Nederlands, drie keer een 2, voor schrij -
ven, rekenen en Frans, en een 11⁄™ voor Franse thema’s (of huiswerk).34 Het
cijfer 3 was de hoogste score die een leerling kon behalen.

vader en zoon
Over de verhouding van Jan Geelkerken tot zijn vader heb ik weinig kun-
nen vinden. In zijn archief bevindt zich één gedichtje dat hij voor zijn vader
schreef.35

De Zomer had veel bloemen,
Veel bloemen voor een krans;
Maar, daar ze gauw verdorren
Bied ’k nog wat beters thans!
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Het is een kinderverschje,
dat ik, U, Vader, bied:
God spare Uw dierbaar leven
en Hij vergete U niet.

Zijn zegen dale neder
Op alles wat gij doet;
Hij schenke U weinig bitters,
Maar, als het kan, veel zoet.

Het gedichtje dateert van 27 juli 1889, de verjaardag van zijn vader, en is
ondertekend door ‘uw liefhebbende zoontje Jan’. Overigens vinden we in
het archief weinig dat houvast biedt om de relatie tussen vader en zoon te
reconstrueren. Duidelijk werd reeds dat N.G. Geelkerken zich intensief
met de educatie van zijn zoon bemoeide, en dat deze hem, jaren later, zeer
hoogachtte. Maar lang heeft hij hem niet gekend. In het voorjaar van 1892
werd zijn vader ernstig ziek en verbleef hij enige tijd te Ellecom in een pen -
sion, aanvankelijk met zijn zuster en dochter.36 Van 19 tot 27 april logeerde
het hele gezin daar, daarna paste zijn tante Van Ark op de kinderen, wel-
licht met uitzondering van enkele korte periodes.37 Op een paar velletjes
met dagboekachtige aantekeningen schreef Geelkerken in die tijd: ‘Gezond
pa niet goed. Hij naar Laag Soeren.’38

Vanuit Laag-Soeren schreef Geelkerkens moeder op 31 mei aan haar
schoon zuster: ‘Lieve zus, wat geeft het ons een rust dat gij onze plaatsver-
vangster zijt en de kinderen zich goed gedragen, ook vinden wij het lief
dat ge met hen naar de kerk geweest zijt.’39 Het was, zo schreef Geel ker -
ken later, ondanks het protest van haar hervormde vriendinnen, steeds de
Gereformeerde Kerk waar zij met de kinderen van haar broer naartoe ging.
Ook later hield Geelkerken contact met zijn tante door één weekend per
maand bij haar te gaan logeren, ook toen was het steeds een gereformeer-
de kerk die zij bezochten.

Ondertussen verslechterde de gezondheidstoestand van vader Geel ker -
ken. ‘Ik twijfel er niet aan of je zult wel elken morgen en elken avond her-
stel voor Pa den Heere vragen, die het alleen geven kan en naar wij hopen
ook zal willen’, zo schreef Geelkerkens moeder aan haar oudste zoon.40

Inderdaad waren er even tekenen van herstel.41 Op 14 juni 1892 echter stierf
N.G. Geelkerken te Laag-Soeren.42 De begrafenis vond plaats te Utrecht.
De gereformeerde ds. Ringnalda én de hervormde ds. Verhoeff voerden
het woord. De laatste sprak namens het blindeninstituut waar N.G. Geel -
kerken in het bestuur zat.
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Uit verschillende brieven valt op te maken dat Geelkerkens moeder het
dat eerste jaar zwaar heeft gehad. Ze probeerde de moed echter niet te ver-
liezen. ‘Met de zware beproevingen in het afgelopen jaar heeft de Here ons
toch ook vele zegeningen geschonken’, zo schreef ze op 2 januari 1893 aan
haar zoon, die te ’s-Graveland verbleef op de boerderij Groenlust, eigen -
dom van tante Van Ark.43

Het kan niet anders, of dit vroege overlijden heeft een enorme indruk op
Geelkerken gemaakt, maar het is niet mogelijk dat aan te wijzen. In zijn
archief trof ik geen verwijzingen daarnaar aan, in de correspondentie speelt
zijn vader geen rol. Niet uit een gebrek uit respect, zoals blijkt uit de wijze
waarop hij in 1936 zijn vader in zijn levensoverzicht memoreerde.

Nadat zijn vader in 1892 was overleden, werd, naar verluidt, het beheer
van het vaderlijk erfdeel al spoedig door hun oom, toeziend voogd, over-
genomen uit handen van de wat al te gulle moeder.44 Dit erfdeel werd
Geel kerken op een goed moment uitgekeerd, evenals het erfdeel van zijn
tante.45 Daartoe behoorde ook de boerderij te ’s-Graveland waar hij gedu-
rende zijn middelbare schooltijd regelmatig verbleef.46 Dit alles betekende
dat Jan Geelkerken al jong vermogend was.
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leerling aan het gereformeerd gymnasium 
te amsterdam

Wie toegelaten wilde worden tot de Vrije Universiteit, diende een diploma
van een rijksgymnasium te kunnen overleggen of een diploma van een
door de vu erkende opleiding. Daarmee had A. Kuyper de mogelijkheid
geschapen om leerlingen van het enige gymnasium op gereformeerde
grondslag, de particuliere opleiding van ds. F.P.L.C. van Lingen te Zetten,
toe te laten tot de Vrije Universiteit.47 Ter compensatie dienden de studen-
ten die van deze vijfjarige opleiding afkwamen aan de vu een tweejarige
propedeuse te volgen. Toen het niet mogelijk bleek om dit gymnasium
naar het centrum van het land te verplaatsen en het een meer specifiek ge-
reformeerd karakter te geven, bekoelde de relatie tussen Zetten en de vu
en rees in Amsterdam het plan om een eigen gymnasium te stichten.48 Dat
opende in 1889 zijn deuren. Men vond aanvankelijk onderdak aan de Kerk -
straat 107, na enkele jaren verhuisde het gymnasium naar Keizers gracht
495.

J. Woltjer, hoogleraar aan de Vrije Universiteit voor de klassieke lette-
ren, was de eerste president-curator van dit Gereformeerd Gymnasium.49

Net als bij de vu waren curatoren verantwoordelijk voor het onderwijs en
directeuren belast met de zorg voor het financiële beheer. Woltjer, zijn col -
lega F.L. Rutgers, mr. Th. Heemskerk en ds. P. van Son waren de eerste cura-
toren, H. Waller, A.Th. M. van Asch van Wijck, J.C. van de Poll en Th. Ruys
Gzn waren de eerste directeuren. De school werd een belangrijke kweek-
vijver van gereformeerd kader, ook toen er in den lande meer gereformeer-
de gymnasia werden opgericht. Maar in de tijd dat Geelkerken aan het
middelbaar onderwijs toe was, was er nog weinig keus voor wie een gerefor-
meerd gymnasium zocht. Het sprak dan ook vanzelf dat N.G. Geel ker ken
zijn zoon voor dít gymnasium had bestemd.

J. Woltjer, die naast het gymnasium woonde en wiens huis ermee ver -
bonden was, was het hart van de school; de school was zijn troetelkind.50

Daarbij kwam dat Woltjer duidelijk omschreven pedagogische ideeën had:
hij was meer dan louter filoloog. Ooit was hij zijn loopbaan begonnen bij
het lager onderwijs, en de liefde voor het onderwijs heeft hem nooit verla-
ten. Hij was bovendien een vaste gereformeerde overtuiging toegedaan,
zoals blijkt uit zijn rol in de discussie over de koers van de vereniging
Christelijk Nationaal Schoolonderwijs. Mede door zijn invloed ging deze
vereniging in gereformeerde richting. Woltjer wenste voor de leerlingen
een opvoeding ‘overeenkomstig Gods Woord, den eisch onzer geschiede-
nis en de behoeften des tijds’.51 Voor hem was de Bijbel richtsnoer voor leer
en leven, de grondslag voor alle onderwijs. In 1892 opende hij het nieuwe
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schoolgebouw aan de Keizersgracht met een rede over de ‘gereformeerde
beginselen’. In gereformeerde kring een actueel thema, waarover men de-
cennialang bleef discussiëren.52 Dat deze beginselen iets zeiden over de
pedagogische beginselen waarop het onderwijs was gestoeld, stond voor
alle betrokkenen vast. Met het besef dat de zonde het verstand had ver-
duisterd, de wil verkeerd had gericht, het gemoed vervreemd had en dat al -
leen bekering en wedergeboorte genezing en verandering zouden kunnen
brengen, verschilden de gereformeerden van humanisten en monistische
evolutionisten. Zonder beginselen, gereformeerde of andere, was geen
wetenschap mogelijk, zo meenden zij. Om de leerlingen daarop voor te
bereiden was het van belang dat het intellect ontwikkeld, het gemoed be-
werkt en het karakter gevormd werd, maar dit alles diende te geschieden
‘overeenkomstig de Christelijke beginselen, die aangaand het wezen van
den mensch, zijn tegenwoordig en toekomstig leven een diep doordringend
licht verspreiden’.53 In een reeks van toespraken op de achtereenvolgende
jaarvergaderingen van de vereniging zette Woltjer uiteen wat die begin-
selen in concreto betekenden voor het middelbaar onderwijs.54

In het voorjaar van 1893 verzocht Geelkerken aan Woltjer ingeschreven te
mogen worden voor het admissie-examen van het gymnasium.55 Dat exa-
men, dat plaatsvond op 12 juli 1893, hield in een onderzoek naar het lezen,
schrijven en rekenen van de aspirant-gymnasiast, naar diens kennis van de
Nederlandse taal, van het Frans, en van geschiedenis en aardrijkskunde.56

Blijkens de felicitaties die hem van verschillende kanten bereikten, slaag-
de Geelkerken zonder problemen. Zijn klassieke vorming kon beginnen.

Aanvankelijk reisde Geelkerken heen en weer van Utrecht naar Amster -
dam, maar dat kon hij fysiek niet volhouden, zodat het hele gezin reeds
een maand na het begin van het schooljaar naar Amsterdam verhuisde.
Op 17 oktober 1893 werd de weduwe N.G. Geelkerken met haar drie kin-
deren te Amsterdam ingeschreven.57

Een van de vrienden die in de correspondentie regelmatig genoemd
wordt, is Tj.A.M.A. van Löben Sels, in de kost bij vu-hoogleraar W. Gee -
sink, later op school gekomen.58 Met hem schreef Geelkerken in 1898 een
brief naar keizer Frans Jozef van Oostenrijk, ter gelegenheid van diens
vijftigjarig regeringsjubileum. De gymnasiasten bewonderden de wijze
waarop hij al die jaren had geregeerd. Ook met Herman Rutgers, zoon van
de vu-hoogleraar F.L.Rutgers, was Geel, zoals hij door zijn vrienden werd
genoemd, bevriend. Met hem volgde hij schermlessen en meer dan eens
werd Rutgers uitgenodigd een paar dagen te komen logeren op het vakan-
tieadres van de familie Geelkerken in Zandvoort of met Geelkerken enige
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dagen door te brengen in ’s-Graveland.59 Die eer viel ook Kees Klaar ha -
mer, zoon van de Utrechtse predikant P.W.J. Klaar hamer, te beurt.

Ondertussen groeide Jan langzamerhand naar de volwassenheid toe.
Dat blijkt onder meer uit het dagboek waarmee hij in augustus 1896 be-
gon. Net als vijf jaar eerder is het hem overigens niet gelukt de discipline
op te brengen om dit vol te houden, er is in het archief maar één velletje,
aan beide zijden beschreven, bewaard gebleven.60 Maar interessant is deze
inleidende overdenking wel. Hij plaatst daarin zijn eigen levensbeschou-
wing naast en tegenover enkele andere visies op het leven. De ene mens
zal zeggen, zo schreef hij, dat het leven een strijd is. De andere mens, ‘een
werkman, oud en verhard door het zwoegen’, zal zeggen dat het leven is
arbeiden, sloven. Weer een ander, ‘een jong enthousiastisch mensch wien
alles in de wereld meeloopt [zal zeggen] leven is lieven, genieten’. Zelf koos
hij een positie daar tussenin. ‘Ik zou zeggen het leven is een weefsel een
mengeling van strijden en lijden, arbeiden en genieten, liefhebben haten,
geluk en tegenspoed, smart en vreugde, en, mocht ik leeren erbij te voegen,
dat alles ons van God gegeven om ons voor te bereiden voor een eeuwig-
heid.’ Uit het dagboek zou hij later kunnen leren hoe God hem had geleid
en welke zwakheden en gebreken hem aankleven, hoe hij niet genoeg tot
Gods eer geleefd had, en dat het slechts Gods genade in Christus was in-
dien God hem zou aannemen. Hij had, zo schreef hij verder, al eerder het
plan gehad om een dagboek bij te houden, maar daarvan was het niet ge-
komen. Maar omdat hij in Utrecht het dagboek van zijn grootvader had
gelezen, nam hij zich vast voor iedere zondagmiddag enige tijd aan het bij-
houden van zijn eigen dagboek te wijden. ‘Moge ik dan dit dagboek zoo
vullen, dat het steeds voor het nageslacht leesbaar zij en toch waar. Mocht
ik bij mijne handelingen mij nooit behoeven beangst te maken, dat ook
die of die daad in mijn dagboek moet komen, maar steeds voor oogen heb-
ben, dat de eer onzer familie, de eer ener onbevlekte naam aan mij als stam -
houder nr. 1 hangt. En moge God, zonder wiens hulp wij niets kunnen
uitrichten, mij hierin helpen en steunen.’

Toen Jan nog geen jaar later ziek te bed lag vanwege de griep, was dit
voor Klaarhamer aanleiding om zijn vriend erop te wijzen dat zo’n periode
bijna dwingt tot reflectie. ‘Enkele stille dagen, in krankte doorgebracht,
brengen ons er toe meer over de dieper liggende vragen van ons leven te
gaan nadenken.’61 Wellicht heeft de suggestie van Klaarhamer effect ge-
had. Want uit een aan tekeningenboekje blijkt dat een deel van de daarin
verzamelde gedichten is opgeschreven op 23 april 1897, in dezelfde tijd
dat Klaarhamer hem aanspoorde tot introspectie.62 Het zijn veelal vrome
gedichten van I. da Costa, C.S. Adema van Scheltema, J. Neander en ande-
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ren. Het leven was voor deze middelbare scholier een serieuze zaak.
Later maakte Geelkerken zich zorgen over die vriendschap. Klaar hamer,

iets ouder dan Jan, die in 1897 eindexamen had gedaan, studeerde medi-
cijnen in Utrecht. Toen het contact wat minder intensief werd dan voor-
heen, vroeg Geelkerken zich bezorgd af of het soms kwam doordat hij nog
maar scholier was en Klaarhamer nu student was. Deze kon zijn vriend
geruststellen, er was niets aan de hand. Maar de fysieke afstand maakte
het nu eenmaal onmogelijk op dezelfde wijze als tevoren de vriendschap
vorm te geven.63

In 1899, kort voor zijn eindexamen, bereidde Jan zich voor op het doen
van belijdenis des geloofs.64 Daarmee nam de dopeling, volwassen gewor-
den, de verantwoordelijkheid voor zijn eigen betrokkenheid bij kerk en
geloof op zich en werd hem toegang tot het avondmaal verleend. Zoals
verondersteld mag worden had hij in de voorafgaande jaren catechisatie
gevolgd, waarschijnlijk bij ds. B. van Schelven, een van de machtigste be-
stuurders in de Gereformeerde Kerken en daarom bijgenaamd ‘de Paus
van Amsterdam’. Het was de vader van zijn klasgenoot en vriend Aart van
Schelven. Op dinsdag 28 februari 1899 legde hij belijdenis van zijn geloof
af voor ds. Van Schelven en twee ouderlingen.65 De volgende dag, woens-
dagavond 1 maart bezocht hij de kerkdienst in de Keizersgrachtkerk, waar
ds. L. Neyens voorging.66 In zijn aantekeningen over deze gebeurtenis,
noteerde hij dat hij de vragen met ‘ja’ had beantwoord. De daaropvolgen-
de zondag nam hij voor het eerst deel aan de viering van het avondmaal,
nu in de Nieuwe Kerk, waarin ds. Van Schelven voorging.67 Aart van Schel -
ven zat naast hem. De nabetrachting, de avonddienst, waarin de viering
werd afgesloten en waarin erop werd teruggeblikt, volgde hij bij ds. W.H.
Gispen in de Buiten-Amstelkerk.

Aan de viering van het avondmaal ging in die tijd op de voorafgaande
zondag een voorbereiding vooraf, een dienst waarin werd stilgestaan bij
de betekenis van het avondmaal en waarin de gelovigen werden opgeroe-
pen zich op de komende viering voor te bereiden. Dat kwam, behalve in de
prediking, ook aan de orde in het avondmaalsformulier. Het eerste deel
daarvan roept op tot zelfonderzoek; het werd gelezen op de voorberei-
dingszondag.68 Een en ander vond dus plaats op 26 februari 1899. Een van
de aspecten van het zelfonderzoek betrof de verhouding tot de medemens.
Men onderzoeke zichzelf ‘of hij zonder eenige geveinsdheid (alle vijand-
schap, haat en nijd van harte afleggende) een ernstig voornemen heeft, om
van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met zijne naasten te
leven’.69 Op dezelfde dag dat Geelkerken deze woorden hoorde, schreef
hij een brief aan een vroegere schoolvriend te Utrecht, waarin hij deze ver-
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geving vroeg voor zijn rol in een conflict van jaren her. Hij sprak uit dat hij
zijn klasgenoot had getergd en dat had verzwegen toen de ruzie aan de or-
de kwam bij de bovenmeester.70 Blijkbaar had het zelfonderzoek hem tot
deze ontboezeming gebracht, het mag gezien worden als een typisch ge-
reformeerde vorm van psychische hygiëne. Zijn vroegere klasgenoot rea-
geerde vergevingsgezind en bood van zijn kant excuus aan voor zijn hou-
ding tegenover Geelkerken.71

Geelkerkens schoolloopbaan verliep voorspoedig. In de notulen van de
lerarenvergaderingen komt zijn naam niet eenmaal voor. Hij was, net als
zijn klasgenoot F.W. Grosheide, een uitstekende, probleemloze leerling,
anders dan zijn vrienden Rutgers, wiens resultaten achterbleven bij zijn
aanleg, Van Löben Sels, die niet hard werkte, enigszins ‘abstrakt’ was en
zou zakken voor zijn eindexamen, en J.B. Netelenbos, die een keer dou -
bleerde en toen bij Geelkerken in de klas kwam.72 Van de zestien leerlingen
die in 1893 begonnen aan het Gereformeerd Gymnasium, vielen er acht af
gedurende hun opleiding. Zo niet Geelkerken. In alle jaren haalde hij nim -
mer een onvoldoende, ook niet voor wiskunde en Duits, zijn zwakste vak-
ken. Zijn laatst bewaard gebleven rapport uit klas 5 zag er prachtig uit.73

Waar een 5 het hoogste cijfer was dat gehaald kon worden, haalde Geel -
ker ken voor godsdienst een 4, voor Grieks, Latijn, Romeinse antiquiteiten,
natuurkunde en scheikunde een 41⁄™, voor Nederlands een 43⁄¢, voor Frans
een 4, voor Duits en wiskunde een 31⁄™. Hij mocht ongetwijfeld het staats-
examen, dat te Den Haag werd afgenomen, vol vertrouwen tegemoetzien.
Samen met zijn moeder logeerde hij daarvoor enkele dagen in Hotel Cen -
traal. Direct na de gunstige uitslag stroomden de felicitaties binnen.74 Ook
van ds. Ringnalda ontving hij een kaart met gelukwensen. Met de aante-
kening: ‘Op zondag niet te bestellen.’75

familiebetrekkingen
Zoals uit het voorafgaande al duidelijk werd, leefden Jans ouders in nau-
we verbondenheid met hun naaste verwanten. Dat geldt in het bijzonder
de familie van Jans vader. Met de familie van zijn moeder was er eveneens
contact, maar dat was minder intensief en stelde relatief weinig voor.76

Een uitzondering lijkt te moeten worden gemaakt voor Fernande Nieu -
wenkamp, een nichtje van moederszijde. Jan hielp haar aan een lening voor
de bekostiging van haar opleiding en hij gaf haar bijles Latijn. Later ver-
waterde het contact.77

Een bijzondere band bestond tussen Jan Geelkerken en zijn Utrechtse
nichtjes Louise en Jo Geelkerken.78 In het bijzonder uit de jaren 1897-1902
is er veel correspondentie bewaard gebleven. Daaruit blijkt onder meer
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dat Jan een graag geziene gast bij zijn Utrechtse familie was. Met beide
nichtjes had hij een vertrouwelijke, intieme correspondentie. Hun brie-
ven gewagen van bewondering voor hun grote neef, ze waren trots op
hem, ze vroegen hem raad, er werden sinterklaas- en kerstcadeautjes uit-
gewisseld, de eerste meestal anoniem en met gedicht. Ook de verjaarda-
gen en (overgangs)examens werden niet vergeten.

Was er sprake van verliefdheid? In ieder geval was er soms sprake van ja-
loezie, bijvoorbeeld toen Jans vriend Tj. van Löben Sels nicht Jo naar de
trein had gebracht en Jan daar nukkig op had gereageerd.79 Ze verdacht
hem ervan jaloers te zijn. ‘Je weet heel best dat ik veel van je houd, en altijd
naar vacantie’s of zoo van je verlang, ja misschien wel meer als eigenlijk
wel mag.’ Zij van haar kant bekende dat ze jaloers was op haar zus Louise
omdat ze het niet kon verkroppen dat Jan meer van Louise hield. Een jaar
later stuurde Jo hem een romantische kaart met de slotgracht van Zeist,
waar een paartje aan de oever zat. Ze schreef erbij: ‘Vele groeten van een
bewust plaatsje. Jo. Schrijf je gauw?’80 Hadden ze daar samen een roman-
tisch uurtje beleefd? Een andere keer schreef ze hem: ‘Ja, ik heb je lief, on-
uitsprekelijk zelfs, maar zoo, zoo als ik weet dat ik het mag, rein, zooals
een zuster maar een broer lief kan hebben. Lief, omdat je mijn stamhoofd
bent, waar ik trotsch op zijn kan, en waar ik alles van verwacht.’81 Vaak ook
ondertekende ze haar brieven aan Jan met de woorden ‘je, je liefhebbende
zuster Jo’. Zo zagen ze het zelf. Er was sprake van een band zoals die tus-
sen broer en zus. Of ze ooit aan een ander soort engagement hebben ge-
dacht, valt niet met zekerheid te stellen, maar vast staat dat het daarvan
niet is gekomen. In de zomer van 1901 kwam Jo haar verloofde aan de fa-
milie voorstellen, de medicus Willem Rochat, met wie ze op 29 mei 1902
zou trouwen.82 Dit leidde tot een verwijdering tussen haar en Jan, omdat
Willem geen binding met kerk of geloof had. Moest ze dan hem die ze lief-
had verlaten omdat deze het grootste geluk dat er bestaat niet kende? ‘Ik
zal strijden, bidden voor twee, hem verlaten, nooit.’83 Ook had Jan aange-
kondigd wellicht niet op haar bruiloft te komen. Zij van haar kant beriep
zich op de tijd ‘waarin we zoo veel voor elkaar waren, als zuster en broer’.
Zo’n band kun je niet zomaar verbreken, vond ze. Twee weken later vroeg
ze hem of hij ook zo zou handelen als zijn zuster Mien een relatie zou krij-
gen met een ongelovige jongen en tegen haar zou zeggen dat ze zijn zus-
ter niet meer was?84 ‘Ik wil het einde van onze band niet op mijn trouw-
dag gedenken’, op de gelukkigste dag van haar leven mocht hij zo wreed
niet zijn. ‘Waarom’, zo vroeg ze hem, ‘zou je mijn broer niet meer zijn als
ik getrouwd ben?’ Hij zou haar juist moeten bijstaan en helpen. ‘Zeg dat
je mijn broer wilt blijven, ook als ik getrouwd ben,’ smeekte ze. In de on-
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dertekening noemde ze zich zijn nichtje, totdat hij haar weer het ‘recht
van zuster’ zou geven. Of Jan de bruiloft van Jo heeft bijgewoond, heb ik
niet kunnen achterhalen. Wel is uit de jaren 1903 en 1904 correspondentie
van Jo Rochat bewaard gebleven. Daaruit blijkt dat de verhouding was
veranderd, maar ze waren toch weer tot elkaar gekomen, zoals ze ver-
woordde in een brief ter gelegenheid van zijn verjaardag. ‘Je mag me dan
den naam van zuster niet meer geven, in der daad is het toch hetzelfde.’85

Maar veel brieven zijn er daarna niet meer gewisseld. Ter gelegenheid van
de promotie zond ze een felicitatietelegram. Toen Jans dochter Nella ge-
boren werd, deed ze Jan en zijn vrouw haar gelukwensen toekomen.86

Daarna was het lange tijd stil, totdat Jan landelijke bekendheid had ver-
worven als gevolg van het bekende conflict in de Gereformeerde Kerken
waaraan zijn naam is verbonden. Het was voor haar reden om hem een be-
moedigend briefje te zenden. Ze was sinds haar huwelijk niet meer in de
kerk geweest, maar vurig hoopte ze dat hij een keer een preekbeurt in
Groningen zou willen vervullen, dan zou ze zeker ter kerke komen.87 In
1934 correspondeerden ze over de onderhoudskosten van een familiegraf.
Jo wilde daaraan niet meebetalen.88 Toen Jan zijn tachtigste verjaardag
vierde, stuurde ze hem een felicitatie. Eind december van dat jaar reageer-
de zij op een brief van Jan, waarin hij informeerde naar haar tachtigste
verjaardag. Toen ze ter gelegenheid daarvan een plant ontving, reageerde
ze met een bedankje aan het ‘opperhoofd van mijn familie’.89

Ook Louise koesterde warme gevoelens voor Jan en ook zij liet zich niet
onbetuigd waar het ging om bedekte liefdesuitingen. Zo zond ze hem eens
twee gedichten, één van Tennyson, The charge of the light brigade, en één van
Wilhelm Hauff, Treue Liebe. Ze was zich heel goed van de dubbelzinnige
betekenis bewust toen ze opmerkte dat ze blij was dat niemand had ont-
dekt dat ze juist dit gedicht naar haar neef had gezonden, anders zou men
haar er ongetwijfeld mee geplaagd hebben.90

Steh ich in finstrer Mitternacht
so einsam auf der fernen Wacht:
so denk ich an mein fernes Lieb,
ob mir’s auch treu und hold verblieb?

Als ich zur Fahne fort gemüßt,
hat sie so herzlich mich geküßt,
mit Bändern meinen Hut geschmückt,
und weinend mich ans Herz gedrückt!
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Sie liebt mich noch, sie ist mir gut,
drum bin ich froh und wohlgemut;
mein Herz schlägt warm in kalter Nacht,
wenn es ans treue Lieb gedacht.

Jetzt bei der Lampe mildem Schein
gehst du wohl in dein Kämmerlein,
und schickst dein Nachtgebet zum Herrn,
auch für den Liebsten in der Fern!

Doch, wenn du traurig bist und weinst,
mich von Gefahr umrungen meinst –
sei ruhig, bin in Gottes Hut,
er liebt ein treu Soldatenblut.

Die Glocke schlägt, bald naht die Rund
und löst mich ab zu dieser Stund;
schlaf wohl im stillen Kämmerlein
und denk in deinen Träumen mein.

Toch is haar relatie met Jan minder emotioneel geladen dan die van haar
zuster. Ook hier geldt dat de correspondentie in later jaren minder inten-
sief was. In 1928 werd Geelkerken gevraagd zijn ernstig zieke nicht te be-
zoeken, die toen werd verpleegd in Hilversum.91 Of hij daaraan gehoor heeft
gegeven, weet ik niet. Maar in ieder geval was er in 1947 weer contact.92

Met zijn jongste nicht Marie had Geelkerken helemaal geen contact, al-
thans, er zijn bijna geen brieven van haar aan Jan bewaard gebleven. Maar
in 1953 zou hij voorgaan bij de kerkelijke bevestiging van het huwelijk van
haar dochter Victoria met F.R. van Royen.93

militaire dienst
Voordat Geelkerken de overstap naar de universiteit maakte, moest hij in
militaire dienst. Althans, dat wilde hij. Van de mogelijkheid om op grond
van zijn studiekeuze vrijstelling te verkrijgen wenste hij geen gebruik te
maken.94 Toen en later was hij een voorstander van de dienstplicht, ook
voor theologisch studenten.95 Als stelling 19 zou hij enkele jaren later aan
zijn dissertatie toevoegen: ‘Studenten en aanstaande studenten in de God -
geleerdheid behooren niet te worden vrijgesteld van de vervulling hunner
militaire verplichtingen.’96 Hij weigerde dan ook zich met een beroep daar  -
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op aan de militaire dienst te onttrekken. Wel maakte hij gebruik van een
andere mogelijkheid. Want de Wet ter afschaffing van de plaatsvervanging
van 2 juli 1898 stond in sommige gevallen toe de diensttijd als reservist
door te brengen en die te vervullen op tijden dat het de reservist paste. Per
31 december 1898 werd Geelkerken toegelaten als vrijwilliger bij het reser-
vepersoneel der krijgsmacht, 1 augustus 1899 diende hij zich te melden voor
de eerste oefening.97 Hij werd ingedeeld bij het eerste regi ment vesting -
artillerie te Utrecht. Geelkerken heeft zijn dienstplicht zonder morren en
con amore vervuld.

Toen Nederland in 1902 opgeschrikt werd door een pamflet waarin op
basis van een enquête felle kritiek werd geuit op het materieel en geeste-
lijk klimaat in het Nederlandse leger, voelde hij zich gedrongen om te rea-
geren.98 De kazernetoestanden die in het pamflet aan de orde werden ge-
steld waren zowel van materiële als van morele aard. 99 Zo was er kritiek
op de huisvesting van de soldaten, op het voedsel, de hygiëne, de strafver-
blijven, de behandeling van zieken en dergelijke. Het verblijf in de kazerne
werd echter ook geestdodend genoemd. Er was sprake van een ‘volkomen
vernietiging’ van de individualiteit. Een en ander achtte men het gevolg
van grof optreden van de officieren, van voortrekken, van het verbieden van
bepaalde lectuur, van het uitdelen van onbillijke en oneerlijke straffen en
van de eentonigheid van de oefeningen. De samenstellers beoogden door
het bewerken van de publieke opinie en de volksvertegenwoordigers in-
vloed uit te oefenen op regering en militaire autoriteiten. Het ging daar-
bij in eerste instantie om ‘verbetering der legertoestanden’. De ampv zag
in die verbetering een belangrijk instrument om het militarisme een halt
toe te roepen. Vrijheid van denken, bewegen en spreken van de soldaat zou
aan het leger als willoos vechtinstrument afbreuk doen en zo een rem zetten
op mogelijke uitspattingen van het militarisme, zo hoopte het bestuur.

Geelkerken reageerde in het studentenblad van het vu-corps, Nil Despe -
ran dum Deo Duce.100

De Delftse vereniging bestond voor een groot deel uit reservisten zoals
hij er zelf een was, en in de brochure kwam ook de situatie in Utrecht voor,
de plaats waar Geelkerken zijn dienst vervulde. Ook is het mogelijk dat hij
enkelen van de bestuursleden heeft gekend. Zo was D.M.G. Koch secreta-
ris van de vereniging, een Delftse student, die net als Geelkerken reservist
te Utrecht was.101

Geelkerken geloofde niet dat de soldaat slachtoffer was van het militai-
re stelsel, dat hem in allerlei opzichten ‘de meest sobere eischen’ ontzegde
en geestelijk te gronde richtte. Wel wilde hij toegeven dat de vermelde fei-
ten op zichzelf genomen waar konden zijn. Maar hij keerde zich tegen de

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40



32

daaraan verbonden conclusies en bespiegelingen. Hij meende dat er sprake
was van een onverantwoord generaliseren. ‘Iedere pagina laboreert aan
ergerlijk misbruik van woorden als “meestal”, “over het algemeen” en
dergelijke vage termen, die echter uitstekend dienst doen om een indruk
te vestigen bij argelooze lezers.’ Ook meende hij dat er te veel zonder meer
aan het ‘stelsel’ werd toegeschreven en dat er te weinig rekening werd ge-
houden met allerlei persoonlijke initiatieven ter verbetering. Een groot
bezwaar was ook dat er een eenzijdig beeld was ontstaan van de bedoeling
der enquête, met als gevolg een mistekening. Bij geruchte had men immers
vernomen dat de ampv een socialistisch georiënteerde vereniging was.102

Dat velen niet geantwoord hadden, was daarom niet, zoals gesuggereerd
werd, omdat het hun verboden was, maar omdat ze geen onbekende, mis-
schien wel socialistische propaganda tegen het leger wilden steunen. Ove -
rigens wilde Geelkerken niet ontkennen dat er misstanden waren. Maar
het streven moest zijn het leger te verbeteren ‘naar zijn aard, door persoon-
lijk belang er in te stellen en het volk te bewerken in al zijne geledingen
met de Christelijke beginselen’. Van de a.m.p.v. en haar brochure gold ech-
ter ‘non tali auxilio’. Daarvoor was het leger hem te lief. Ook in zijn latere
leven zou hij zich meer dan eens voor het leger beschikbaar stellen.

terugblik
Uit dit alles rijst het beeld van een kind dat opgroeide in een familie van
sociale stijgers, in twee generaties opgeklommen tot welvarende burgers
van de stad Utrecht. Dat ze niet tot de echte Utrechtse elite behoorden en
zich dat ook bewust waren, blijkt wel uit het gevleugelde woord dat in de
familie circuleerde en van Geelkerkens vader afkomstig was: ‘Och, mijn
suiker is net zo goed als hun safraan!’, wijzend op de ‘gewichtigdoenerij’
van anderen.103

De familie Geelkerken had deel aan de orthodox-religieuze bewegin-
gen van de negentiende eeuw en was via de ouders van Geelkerken nauw
verbonden met de Doleantie, maar tot de ‘hardliners’ behoorde ze niet.
Zelf wees Geelkerken in genoemde terugblik op de oecumenische gezind-
heid van zijn familie. Zijn tante bleef hervormd, hij werd na de Doleantie
niet van de hervormde school gehaald en contacten met andersdenken-
den werden niet verbroken. Dat is terecht én typerend. Maar de zaak van de
Doleantie woog zijn vader zwaar genoeg om te breken met de Hervormde
Kerk. Jan Geelkerken behoorde daarmee dus niet alleen tot de gegoede
burgerij, maar was bovendien zoon van een van de founding fathers van
de Utrechtse Doleantie.

Vanuit een later perspectief bezien was hij, met die achtergrond en met
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zo’n goed verstand, voorbestemd om een belangrijke rol in de gerefor-
meerde wereld te gaan spelen. Hij werd predikant, in die tijd een zaak van
hoge roeping en maatschappelijk aanzien. Niet omdat zijn ouders daar-
toe ook maar enige aandrang hadden uitgeoefend. ‘Daarvoor waren zij
veel te verstandig en godvruchtig.’104 Wel vermeldde Geelkerken in zijn
terugblik uit 1936 dat zijn moeder hem reeds voor zijn geboorte aan de
Heer had gewijd en dat het haar gebed was geweest dat hij een dienaar van
Christus mocht worden. Het was impliciete verwijzing naar Hanna die
haar zoon Samuel aan de Heer opdroeg (1 Samuel 1:9-11).105 Geen ouderlijke
aandrang dus, wel ouderlijke voorbede. Dat gebed werd verhoord. Vanaf
zijn vierde jaar voelde Geelkerken de begeerte predikant te worden. En
als kleuter reeds ‘preekte’ hij voor de leden van het gezin. Zijn zuster was
de collectant, maar ondanks het advies van een vu-student weigerde hij de
opbrengst voor de vu-Vereniging te bestemmen. Deze ‘inrichting’ sprak
hem ‘weinig toe’, zo herinnerde hij zich in 1936. Ook herinnerde hij zich
nog levendig de waarschuwing van zijn oom Johannes toen hij zich meld-
de bij het Gereformeerd Gymnasium te Amsterdam, namelijk dat Kuyper
‘er ook niet alles van weet’. Een waarschuwing die hij met kennelijke in-
stemming op schrift stelde.106 Diezelfde Kuyper, zo wil de overlevering,
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had er bij Geelkerken trouwens op aangedrongen iets anders te gaan stu-
deren dan theologie. Theologen had hij al genoeg. Maar Jan was niet te
vermurwen.107

Uit zijn meermalen genoemde terugblik lijkt te kunnen worden opge-
maakt dat Geelkerken al vroeg een besef heeft gehad er niet helemaal bij
te horen. Of deze jeugdherinnering juist is, valt niet meer na te gaan. Het
is goed in te calculeren dat het menselijk geheugen niet altijd een be-
trouwbare gids is en dat deze terugblik geschreven werd na een heftig
conflict met grote gevolgen voor de Gereformeerde Kerken in Nederland
en voor hem persoonlijk.108 Als elke terugblik, moet ook deze kritisch ge-
lezen worden. Wie dat doet, hoort Geelkerken in 1936 als het ware zeggen:
Ik heb nooit echt bij die benauwde gereformeerden behoord, ik ben altijd
vrij geweest van kerkisme en enghartig dogmatisme, ik ben altijd al oecu-
menisch ingesteld geweest. Maar hij bezocht wel het Gereformeerd Gym -
nasium te Amsterdam, en toen het reizen tussen Utrecht en Amsterdam
hem te zwaar viel, verhuisde het hele gezin naar Amsterdam, ‘ter wille
van het beginsel’. Voor zijn moeder ‘en voor ons allen in meer dan één op-
zicht een groot offer’.109 Ook ging hij theologie aan de vu studeren en later
zou hij toegeven dat ook hij in zijn studententijd, ondanks de boven ge-
noemde waarschuwing van zijn oom, niet ontsnapt was aan kritiekloze,
blinde verering van Kuyper.110 Dat alles geeft aan het geheel van die terug-
blik een zekere dubbelheid. Maar openheid voor niet-gereformeerden
lijkt inderdaad van huis uit te zijn meegegeven. Verbondenheid met en
distantie van de dolerenden en hun kerkelijke cultuur hebben zijn jonge
jaren gekenmerkt. Zo zou het altijd blijven, ook na 1926.111

In de schets die Geelkerken gaf van zijn ouderlijk huis speelde ook de spi-
ritualiteit een rol. Om die te kunnen typeren is het nodig te kijken naar de
verschillende vormen van spiritualiteit die de Gereformeerde Kerken in
de eerste decennia van haar bestaan kenden en die samenhingen met de
beide stromingen waaruit deze kerken waren samengesteld.112

C. Augustijn wijst op de centrale plaats die de kerk in het beleven van de
dolerenden heeft ingenomen en op de eigen wijze van beleven. In korte
tijd waren de dolerenden erin geslaagd een eigen kerkelijke gemeenschap
te vormen, totaal verschillend van die van de hervormden. Daarbij valt de
grote organisatiekracht op. De dolerenden ‘hebben aangevoeld, dat in hun
tijd een professionele aanpak van een grote vrijwilligersorganisatie levens -
noodzakelijk was’.113 Een tweede element was de nadruk op de Bijbel, met
als keerzijde dat deze groep enigszins huiverig was voor het subjectieve,
emotionele element in de geloofsbeweging. Deze nadruk op het objectieve
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leidde ook tot de praktijk van de vroegdoop. Samenvattend noemt Augus -
tijn als belangrijkste kenmerken de beklemtoning van het objectieve ele-
ment, van Gods handelen in Woord en Sacrament, onafhankelijk van de
mens, en anderzijds de visie op de kerk als een gemeenschap van volwas-
sen gelovigen, door God geroepen tot dienst aan de wereld. Het is de zelf-
bewuste geesteshouding van de zich emanciperende burgerij. Toen Geel -
kerken naar Amsterdam verhuisde, kwam hij terecht in wat toentertijd
het centrum was van de doleantiebeweging, en daarmee in een kerk die
sterk door deze cultuur gestempeld was. Immers, de samensmelting met
de voormalig afgescheiden kerk, de Christelijke Gereformeerde Kerk van
Amsterdam, sinds 1892 de Gereformeerde Kerk van Amsterdam (A), kreeg
pas in 1897 haar beslag.

J. van den Berg wijst op de invloed van de Nadere Reformatie in de Af -
schei ding. Niet voor niets werden de afgescheidenen door hun tegenstan-
ders vaak van mysticisme beschuldigd. Inderdaad werd hun leven geken-
merkt door een sterk op de persoonlijke ervaring gerichte geloofsbeleving.
Het theocratische aspect, dat ook tot de erfenis van de Nadere Reformatie
behoorde, was op de achtergrond geraakt. Voor velen draaide alles om de
‘ziel’ en haar ervaringen, om de grote vraag of men al bekeerd was, en zo ja,
hoe ver men was gevorderd op de weg van het heil. Ook in de strikte levens-
stijl leefde de Nadere Reformatie voort. Zo kenden velen een puriteinse
vorm van zondagsviering. Overigens heeft de hernieuwde oriëntatie op
Calvijn de afgescheiden kerken mede bepaald en behoed voor een ‘eenzij-
dige, subjectief-bevindelijke instelling’.114

Ik meen dat Geelkerken van beide stromingen aspecten in zich droeg.
In zijn dadendrang toonde hij alle kenmerken die traditioneel aan de do-
lerenden worden toegeschreven, zijn vroomheid droeg de sporen van Reveil
en Afscheiding. Van zijn dadendrang getuigt zijn organisatietalent, dat
vooral na 1926 naar voren kwam. Van zijn vroomheid getuigen de boven-
genoemde overgeschreven gedichten, maar ook het hiervoor vermelde
voorval rond zijn eerste viering van het avondmaal: bij de voormalig afge-
scheidenen moest er heel wat gebeuren voordat een mens aan het avond-
maal kon gaan, bij de voormalig dolerenden moest er heel wat gebeuren
wilde een mens van deelname afzien. Opvallend is ook, voor iemand van
dolerende komaf, dat hij na zijn eerste avondmaalsviering bij W.H. Gis -
pen ter kerke ging, een typische vertegenwoordiger van de afgescheiden
traditie binnen de Gereformeerde Kerken, aanvankelijk zelfs een tegen-
stander van de fusie van 1892. Later vinden we Geelkerken terug in de ncsv
en wordt hij gerekend tot de kritische Beweging der Jongeren, waar vroom -
heid ook een belangrijke rol speelde.115
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Ik wijs nog op een paar andere zaken. Mij trof de centrale rol die de jonge-
man al vroeg te midden van alle vrouwen om hem heen vervulde. Natuur -
lijk, zijn broer Gerard was er ook nog, maar behalve dat hij jonger was,
was hij ook een zorgenkind.116 Jan was de oudste, de stamhouder, de uit-
stekende gymnasiast, de trots van zijn moeder, vraagbaak van zijn zuster
en zijn nichtjes uit Utrecht, leraar en gulle financier van een nichtje uit
Haar lem, op zijn schouders rustte de toekomst van het geslacht Geel ker -
ken. Hij vervulde die rol met verve en met ere. Geelkerken als degene van
wie wat werd verwacht, Geelkerken die de verantwoordelijkheid op zich
nam, Geelkerken die de weg wees, Geelkerken als vraagbaak. Dat beeld
 tekent zich in zijn jeugd reeds af, noodgedwongen wellicht, als gevolg
van het ontijdige overlijden van zijn vader. Maar toch. Hier staat de latere
predikant reeds voor ons, in het hart van het hele stamverband. Zo zag hij
het zelf. Die positie zou Geelkerken ook later steeds weer innemen. Hij
voelde zich levenslang geroepen leiding te geven. Maar anders dan in de
beperkte familiekring zou hij in de kerk te maken krijgen met grote weer-
standen.

Geelkerken koos bewust voor de militaire dienst, en uit alles blijkt dat
hij een zekere voorliefde voor het leger heeft gekend. We zagen reeds dat hij
de schermsport beoefende, hij diende tien maanden als reservist, hij was
later reserveveldprediker en hij was gedurende een zestal weken geestelijk
verzorger bij een marine-eskader. Zelf wilde hij het geen ‘militarisme’ noe -
men, maar zijn belangstelling voor het gevecht is onmiskenbaar en gaat
verder dan zijn behoefte om contact met niet-gereformeerden te onder-
houden, zoals hij zelf zijn carrière als reservist verantwoordde. In 1936
voelde hij zich gedrongen deze voorliefde te verdedigen. Weliswaar acht-
te ook hij oorlog als middel tot het oplossen van internationale conflicten
zonde, maar de weerloosheid achtte hij ook geen oplossing voor de inge-
wikkelde verhouding tussen christendom en oorlog. 117 Hij schreef dat in
1936, onder een toenemende oorlogsdreiging en te midden van collegae
als J.J. Buskes jr. die het antimilitarisme predikten.

Als laatste wijs ik hier op het merkwaardige feit dat ik in deze jaren nau-
welijks sporen vond van een reactie op het overlijden van zijn vader. In
geen enkele brief van zijn moeder of zuster wordt zijn vader genoemd of
wordt er over zijn sterven gesproken, en slechts langs indirecte weg kan
geconcludeerd worden dat zijn moeder haar taak als moeder in het eerste
jaar na het overlijden van haar man nauwelijks aankon. Wat heeft het
overlijden van zijn vader voor Jan Geelkerken zelf betekend? Welk effect
heeft het op hem gehad? In al zijn correspondentie en geschriften zwijgt
hij over zijn vader en over zijn verdriet om diens overlijden. Alleen in zijn
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terugblik uit 1936 vermeldt hij iets over hem. Daaruit blijkt dat hij hem
zeer hoog had. Zijn persoonlijkheid, zijn pittige, wijze en vrome woorden
waren hem bij gebleven, ja ‘gansch zijn edele en kloeke levensvoering ble-
ven zoo duidelijk geteekend in mijn bewustzijn, dat ik nimmer in twijfel
heb behoeven te verkeeren, wat mijn vader in een of andere situatie ge-
daan of mij geraden zou hebben’.118 Maar juist het geconstateerde stilzwij-
gen is een oproep om waakzaam te zijn. Tijdens zijn middelbareschooltijd
valt op dat hij, anders dan zijn broer Gerard, altijd braaf, ijverig en mee-
gaand is geweest, maar ergens ‘moet het toch zijn gaan zitten’. Of niet.
Hier stuit de biograaf op de grenzen van het genre. Wanneer een kind met
de overblijvende ouder een gezond en goed contact heeft, behoeft het
overlijden van de andere ouder geen blijvende, nadelige gevolgen te heb-
ben. Het lijkt erop dat het contact tussen Jan Geelkerken en zijn moeder
goed is geweest. Maar werkelijk weten doen we dat natuurlijk niet. Hoe
zwaar heeft hij de druk gevoeld om als ‘man’ in dit huis zijn rol te vervul-
len? Vooralsnog lijkt alles voorspoedig te zijn gegaan. Maar de talloze con -
flicten uit later jaren waarin hij terechtkwam, zouden kunnen doen ver-
moeden dat hij nooit goed met autoriteiten heeft leren omgaan.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40



39

ii 
Student aan de Vrije Universiteit

inleiding
Toen Jan Geelkerken zich op 20 september 1899 liet inschrijven aan de Vrije
Universiteit, was deze op sterven na dood.1 Ze telde vijf hoogleraren, ver-
deeld over drie faculteiten.2 Dat waren er evenveel als toen de vu op 20 ok-
tober 1880 haar deuren opende. Een reeks van conflicten had haar sinds
die gedenkwaardige dag begeleid. F.W.J. Dilloo (Letteren) en Ph. J. Hoede -
maker (Godgeleerdheid) waren vertrokken in verband met de kerkpolitiek
van Kuyper.3 De juridische hoogleraren A.F. en W.H. de Savornin Lohman
verlieten in 1896 de vu na een conflict in de boezem van de Anti revo lu -
tionaire Partij, en A.H. de Hartog, belast met het onderwijs in de klassieke
talen en met de zorg voor het Hospitium, was in 1895 overleden. Hier tegen -
over stond slechts één nieuwe benoeming, die van W. Geesink in 1890.4 Er
was veel gebeurd sinds 1880, maar vooruitgang was er nauwelijks geboekt.
Kuyper, F.L. Rutgers, Geesink, J. Woltjer en D.P.D. Fabius bemanden de
hele universiteit. Wel waren er in de loop der jaren meer studenten geko-
men, maar het geringe aantal haalde het niet bij dat van de rijksuniversi-
teiten.5 Spottend werd er wel op gewezen dat de weidse benaming van deze
instelling niet conform haar omvang was.

Behalve met de financiering en de bezetting van de katheders kampte de
vu in deze jaren met het ontbreken van overheidserkenning. Wie advocaat
wilde worden of leraar diende na een studie aan de vu ook nog examens
aan een van de andere universiteiten af te leggen. Dat vormde natuurlijk
een handicap waar het ging om het aantrekken van nieuwe studenten.
Bepaald bedreigend voor het voortbestaan van de vu was dat er vanuit de
kerken grote druk werd uitgeoefend om tot één predikantsopleiding te
komen. Het diende tot een samensmelting te komen van de School der
Kerken in Kampen en de Faculteit der God ge leerdheid van de vu. Dat zou
goed zijn voor de eensgezindheid der kerken en het zou de lasten van het
gereformeerde volksdeel, dat toch al zoveel moest offeren, verlagen. Maar
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dat kon alleen als de kerken hun opleiding wilden prijsgeven óf als de vu
bereid was haar zeggenschap over de theolo gische faculteit in te leveren.
Elk van deze opties was voor een verschillend deel van de achterban on-
denkbaar. Het waren mede daarom moeilijke, onaangename jaren voor
wie gereformeerd was.6

Toen Geelkerken in 1905 zijn doctoraal examen deed, was de situatie
drastisch gewijzigd. Nog in 1899, vóór de opening van het nieuwe acade-
misch jaar en vóór een belangrijke synodezitting, werd de benoeming van
H.H. Kuyper tot hoogleraar bekend. De vu ging haar eigen gang, zo luidde
de boodschap aan de synode. En nadat Kampen in 1902 de nieuwste syno-
dale plannen om tot samenwerking met de theologische faculteit te komen
had afgewezen, waren de hoogleraren H. Bavinck en P. Biesterveld aan de
vu benoemd.7 Zo’n 30 Kamper studenten volgden hen naar Amsterdam.8

Daarmee was de toekomst van de Vrije Universiteit veiliggesteld, nu hing
die van de Theologische School aan een zijden draadje.

Van groot belang was ook de toekenning van de effectus civilis tijdens
het ministerie-Kuyper (1901-1905) aan de juridische faculteit en aan de facul-
teit der letteren.9 In samenhang daarmee waren de semiticus C. van Gel -
de ren en de classicus R.H. Woltjer aan de letterenfaculteit benoemd, ter-
wijl de jurist Fabius gezelschap kreeg van A. Anema en P.A. Diepenhorst.
Het aantal studenten was tussen 1899 en 1905 opgelopen van 126 tot 180.
Daarna volgden weliswaar enkele jaren van een lichte daling, maar het
voortbestaan van de vu was niet meer aan twijfel onderhevig. De benoe-
ming van J. Woltjer tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen in 1902, gevolgd door die van H. Bavinck in 1906, mag
kenmerkend worden genoemd: de vu viel niet meer weg te denken uit het
Nederlandse onderwijsbestel.

student aan de vrije universiteit
Met Geelkerken werden twaalf andere studenten ingeschreven, acht van
hen studeerden, net als hij, theologie, zeven van de twaalf hadden met
Geelkerken op het Gereformeerd Gymnasium gezeten. Hun studie zou
minimaal vier jaar in beslag nemen. Eén jaar propedeuse en drie jaar kan-
didaatsstudie.10 De kandidaatscolleges werden door alle studenten tege-
lijkertijd gelopen. Er waren dus geen aparte colleges voor tweede-, derde-
en vierdejaarsstudenten. Maar voordat er gestudeerd kon worden, moesten
corpsleden ontgroend worden.

Het Corps was al kort na de stichting van de vu opgericht, maar in 1893
was het tot een scheuring gekomen.11 Bijna van meet af aan had de vraag
gespeeld naar de betekenis van het lidmaatschap. Impliceerde dat instem-
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ming met alles waar de vu voor stond, zeg maar: de gereformeerde begin-
selen, of betekende dit slechts dat het lid de grondslag van de vu respecteer-
de?12 In 1886 leken de rekkelijken een overwinning te hebben behaald.
Enerzijds kon iedereen die ingeschreven stond in het Album Discipulorum
als lid worden geaccepteerd, maar het Corps zelf bleef gebonden aan de
gereformeerde beginselen. Tot een duidelijke keuze kwam het echter niet,
het was een compromis. Daarom bleef het probleem het jonge Corps ver-
gezellen. In 1893 kwam het tot een hevige botsing tussen voor- en tegen-
standers, tussen ‘specialisten’ en ‘generalisten’. Volgens sommigen was er
sprake van een ‘offerfeest van beginselen’, zij eisten een eenduidig regle-
ment.13 Toen zij geen gehoor vonden, legden elf leden van het Corps hun
lidmaatschap neer en richtten een eigen corps op, met een eigen blad. De
breuk was een feit. Voortaan was er aan de vu sprake van een Gerefor meer -
de Studentenbond én van een Corps der Studenten, later Corps van Stu -
den ten aan de vu.14 J. Woltjer was erelid van de Bond, A. Kuyper was erelid
van het Corps. Dat laatste kan niet verwonderen. Had hij zelf niet ooit ver-
klaard dat de Vrije Universiteit open stond voor Jood en heiden?15

Leden van het dispuut f.o.r.v.m. vormden de meerderheid in de Stu den -
tenbond, de beide andere disputen Demosthenes en i.v.m.b.o. leverden de
meerderheid van leden van het Corps. Geen wonder, f.o.r.v.m. was in 1894
opgericht juist als protest tegen het feit dat niet-gereformeerden lid kon-
den worden van Demosthenes of i.v.m.b.o. Kenmerkend is verder dat de
Nederlandse Christen-Studenten Vereniging (ncsv) onder de corpsleden
sympathie genoot, maar onder de bondsleden veelal werd afgewezen. De
Bond was gereformeerd en naar binnen gekeerd, het Corps niet minder
gereformeerd, maar met een open houding naar de ‘wereld’. Een enigs-
zins ludieker typering van de verschillen tussen de beide studentenclubs
treffen we aan in de Almanak van 1901, waar in de Varia over de Bond staat:
‘Alleen de gezelligheid en de feestelijkheid ontbreken; en ook, voor een
deel, de opvoeding.’16 Het was, met andere woorden, een serieuze club, en
wellicht kan uit het slot worden opgemaakt dat men zich toentertijd be-
wust was van sociale verschillen die tussen de beide clubs bestonden. De
Bond was diep beledigd.17

Dat Geelkerken lid van het Corps werd, past bij de wat ruimere sfeer van
ademhalen zoals hij dat thuis gewend was. Het opmerkelijke feit doet zich
echter voor dat Geelkerken zich met enkele anderen ook aanmeldde bij de
Studentenbond.18 Het heeft er alle schijn van dat deze voormalige klasge-
noten besloten hadden een duidelijk signaal af te geven. Als student, zo
hadden ze gesteld, zijn wij lid van het Corps, als gereformeerd student zijn
wij lid van de Bond. De boodschap was duidelijk. ‘Ik wil me niet opsluiten
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in mijn isolement, maar ik ben en blijf gereformeerd.’ Geelkerken was nota
bene nog slechts een ‘feut’! Lef en karakter kon men hun in ieder geval niet
ontzeggen, noch het lidmaatschap. Er bestond immers geen artikel dat
een dubbel lidmaatschap verbood. De senaat van de Bond kon niet anders
dan hun wens respecteren.19 Dat lijkt me een typerende houding voor Jan
Geelkerken. Toen en later kende zijn optreden onder meer iets verbindends.
Van beide verenigingen en van het later toch gefuseerde Corps is een lid-
maatschapsbul bewaard gebleven.20

Wie lid wilde worden van het Corps begon als noviet, of, met een bekende-
re uitdrukking, als groen. Daarbij hoorde een periode van groenlopen.
Weliswaar had Fabius desgevraagd verzekerd dat dit, als zijnde een hei-
dens gebruik, aan de vu niet voorkwam, maar informeel was er wel degelijk
sprake van. Dat althans moest de conclusie zijn van A.G. Honig, toen hij
zich in 1885 hierover nader informeerde zowel bij Fabius als bij de senaat
van het Corps.21 De rector corporis maakte daar dan ook geen geheim van toen
hij op 23 oktober van dat jaar de novieten installeerde. Met een breed be-
roep op de geschiedenis stelde P.J. Wijminga dat er geen sprake kon zijn van
corpslidmaatschap dan na een periode waarin de novieten blijk hadden
gegeven de capaciteiten te bezitten of te willen verkrijgen, ‘om onder ons
en met ons den standaard voor ons Corps en studentenleven hoog te hou-
den’. Onomstreden was het groenlopen niet, en dat niet alleen in gerefor-
meerde kring. Van tijd tot tijd laaide de discussie daarover in den lande
op, vaak naar aanleiding van een incident.22 Toen in 1899 te Utrecht een
student bij het ontgroenen om het leven kwam, was dit zelfs aanleiding
voor ene ‘Sinus’ om openlijk te ontkennen dat er aan de vu sprake was van
groenlopen, maar dat is hoogstens een woordenspel: de studenten wilden
niet in één adem genoemd worden met de ‘zoogenaamde “groenendonde -
raars” onzer aan de godsdienst schier geheel gespeende staatsuniversitei-
ten’.23 Dat neemt niet weg dat er wel degelijk sprake van was, zoals blijkt
uit een artikel in Manus Manum Lavat, het blad van het Corps, van 1899.24

In de kring van de Bond leefden fundamenteler bezwaren tegen het groen -
lopen, zoals blijkt uit enkele artikelen in het Gereformeerd Studentenblad.
Dit wortelde namelijk in de gedachte dat de studentenwereld een aparte,
afgesloten wereld vormde, waarin eigen mores golden. Dat nu was niet
gereformeerd omdat voor God alle mensen gelijk zijn. Het groenlopen
moet dan ook verworpen worden, aldus het Gereformeerde Studentenblad.
Verder dan een kennismaking wilde men in deze kring niet gaan.25

Ook bij het Corps was een kennismaking verplicht. Van alle nieuwe leden,
zo lezen we in het eerder genoemde artikel in Manus, werd verwacht dat ze
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kennis zouden maken met de oudere leden en de bewijzen daarvan, in de
vorm van handtekeningen of visitekaartjes, op de dag van hun installatie
zouden laten zien.26 ‘Groen Geelkerken’ legde 21 bezoeken af.27 Behalve
het kennismaken met de oudere corpsleden bestond er nog een ander ge-
bruik, namelijk die van het groenlopen. ‘Die mos te beschrijven, zou uiter-
mate moeilijk zijn. Hij omvat schier de geheele verhouding van noviet tot
oud student.’ Wel gaf de schrijver een paar voorbeelden. Zo werden de
groenen door de ouderejaars tijdens een diner of borrel stevig aan de tand
gevoeld en het werd hun zo benauwd mogelijk gemaakt. Elk woord dat ze
zeiden werd bekritiseerd, elke daad die ze deden afgekeurd. Ze dienden
de ouderen en zichzelf van sigaren en wijn te voorzien, en hun werd opge-
dragen af en toe een boodschap te doen. Dat hóefde een noviet niet te doen,
maar ‘de mos brengt mee dat hij ze doet; en als hij ze niet doet, of niet
goed doet, en ook wel als hij ze goed doet, wordt hem zoo de mantel uitge-
veegd’ over zijn onbeleefdheid, lompheid, en onbeschaamdheid en ver-
waandheid en dergelijke, dat hij in ‘eigen oogen zoo klein wordt dat men
hem wel in een lucifersdoosje zou kunnen stoppen’. Het resultaat van het
groenlopen moest zijn dat de noviet de overtuiging zou krijgen ‘dat hij
niets weet en niets is en eigenlijk pas begint met iets te leeren en dat hij nog
in het geheel niet zich een eigen opinie mag permitteren, omdat hij daar
allen grond voor mist’. Van excessen, waar men elders wel van hoort, zo
verzekerde de schrijver (vermoedelijk Victor Rutgers), kan onder ons van-
wege de gereformeerde levenskring geen sprake zijn.

Van de dertien eerstejaars werden er acht als lid van het Corps geïnstal-
leerd. Zes van hen hadden op het Gereformeerd Gymnasium gezeten. Later
werd V. Hepp als negende eerstejaars toegelaten.28 De overige eerstejaars
lieten deze beker aan zich voorbijgaan. Van hen werden er twee lid van de
Bond. Zij misten het voorrecht van de groentijd, zoals de rector corporis het
uitdrukte.29 Met een hamerslag werden de novieten op 17 oktober geïn-
stalleerd en welkom geheten: ‘Gij zijt broeders in ons Corps.’ Namens de
novieten sprak Geelkerken het Corps toe. Daarin bedankte hij de corps -
leden voor de humane wijze waarop de ontgroening had plaatsgevonden.30

’s Avonds werd een en ander beklonken in hotel-restaurant Krasnapolsky.
Men genoot van de maaltijd, van de bijdrage der nieuwe leden ‘en van den
humor en de geestdrift die niet moe werd zich in toasten te uiten; en ook
van den ernst, die – als nimmer – mocht ontbreken’.31 Om 01.00 uur ging
iedereen zijns weegs. Enkele weken later, op 6 november, vond de instal-
latie als lid van de Studentenbond plaats. Ook nu hield Geelkerken namens
de eerstejaars een toespraak. Hij beval zichzelf en zijn jaargenoten aan in
de hoede van de ouderejaars en bood hun van zijn kant de diensten van de
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eerstejaars aan.32 Van enige toost wordt niet gerept. Waarom hij in beide
gevallen het dankwoord uit mocht spreken, heb ik niet kunnen achterha-
len. Ongetwijfeld speelde een rol dat hij twee jaar ouder was dan de mees-
ten van zijn jaargenoten, maar zeker mag daarbij ook aan zijn kwaliteiten
worden gedacht. Geelkerken was toen en later een primus inter pares.33

Ondertussen was het nieuwe studiejaar begonnen. Op 20 oktober 1899
had A. Kuyper zijn briljante rede over de evolutie gehouden.34 Jan Geel -
kerken was waar hij zijn moest en wilde: student aan de Vrije Universiteit,
leerling van de grote Abraham Kuyper, op weg naar een leven in dienst van
zijn Heer.

Geelkerken werd lid van de oratorische vereniging i.v.m.b.o., opgericht in
1891.35 Het doel van de vereniging was de ontwikkeling van de oratorische
gaven, de algemene kennis en het gezellig verkeer.36 Dit trachtte men te
bereiken door een wekelijkse bijeenkomst met voordrachten, stellingen,
memorisaties en improvisaties.37 Men vergaderde op donderdagavond, van
20.00 tot 23.30 uur. Iedere vergadering werd geopend met gebed en beslo-
ten met dankgebed. Ook Geelkerken droeg zijn steentje bij. De eerste keer
was vlak na zijn installatie, toen hij op 8 november 1899 sprak over de be-
roemde pacifiste Bertha von Suttner.38 Het valt op dat zijn voordrachten
en lezingen in het algemeen gunstig tot zeer gunstig werden ontvangen.
Een enkele keer was er kritiek op zijn stemgebruik.39 Op de vergadering
van 2 oktober 1900 werd hij met 7 van de 9 stemmen gekozen tot rector,
H.C. Rutgers werd abactis en A.A. van Schelven fiscus. Een jaar later, op
13 november 1901, werden zij benoemd tot erelid, conform artikel 16 van het
reglement, dat bepaalde dat mensen die zich verdienstelijk hadden ge-
maakt voor de vereniging als zodanig konden worden benoemd.40

Naar verluidt zit in de naam i.v.m.b.o. een vorm van ludiek protest tegen
de soms wat zware atmosfeer aan de gereformeerde Vrije Universiteit. Deze
zou namelijk teruggaan op de gebeurtenissen rond een toentertijd be-
roemde olifant genaamd Jumbo. Omdat in de notulen daarvan niets blijkt
en omdat de leden al meer dan 110 jaar in staat zijn geweest de betekenis
van de naam van het dispuut geheim te houden, moet deze verklaring ge-
rekend worden tot een geslaagde studentikoze mystificatie. Het is eenvou-
digweg onbekend waarom het in 1891 tot de oprichting van een tweede
dispuut kwam. De meest plausibele verklaring is dat de groei van het aan-
tal studenten dit noodzakelijk maakte.41

Het gaat niet aan i.v.m.b.o. als vrijzinnig te typeren, zoals wel is ge-
beurd.42 Althans, die term lijkt me niet van toepassing op een dispuut
waar in vooraanstaande leden van de ncsv als Geelkerken en Herman Rut -
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gers zo’n grote rol hebben gespeeld. Hun geloofsovertuiging past niet bin-
nen de kerkelijke en theologische kaders die onder historici als vrijzinnig
of modern worden getypeerd. Wel kan gesteld worden dat i.v.m.b.o. min-
der gesloten, minder naar binnen gekeerd was dan de andere disputen. Zo
had in deze periode de ncsv onder de leden van i.v.m.b.o. veel aanhangers,
meer dan onder de leden van andere disputen.43 Typerend is ook dat slechts
één lid van i.v.m.b.o. een bestuursfunctie heeft vervuld in de Gerefor meer -
de Studentenbond, namelijk A.G. Wientjes, die van 1898 tot 1899 assessor i
van de Bond was. Ter vergelijking: vijftien Forensen en negen Demosthe -
nen hebben een bestuurstaak in de Bond vervuld. Maar nogmaals, dat
maakt i.v.m.b.o. nog niet tot een vrijzinnig dispuut. Het was, naar mijn
oordeel, in de tijd van Geelkerken een dispuut waarin men moeite had met
het gereformeerde isolement, niet met het gereformeerde als zodanig.
Toen Aart van Schelven in een toespraak van Jan Netelenbos enkele kette-
rijen ontwaarde, ontbrandde hij in heilige toorn. Mocht het weer voorko-
men, zo stelde hij ‘dan zou hij zich in den droeve noodzakelijkheid zien
gebracht een gereformeerde grondslag voor i.v.m.b.o. voor te stellen’.44

Vooralsnog leek dit dreigement afdoende. Van Schelven heeft althans een
dergelijk voorstel nooit ingediend, daarvoor was i.v.m.b.o. een veel te ge-
reformeerde club. Later zou Van Schelven een belangrijke rol spelen in het
kerkelijk proces tegen Netelenbos, die als ethisch werd afgeschilderd.45

Interessant is de analyse van D.Th. Kuiper, die laat zien hoe dit dispuut
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juist rond de eeuwwisseling meer en meer het dispuut begon te worden van
de ‘belangrijke’ gereformeerde families.46 In later jaren sprak men wel van
a- en b-leden. a-leden behoorden tot de families Rutgers, Donner, Diepen -
horst en dergelijke, b-leden waren tweede garnituur. Die traditie bestond
in de jaren van Geelkerken nog niet, want er was nog te weinig tijd ge-
weest voor de vorming van dynastieën. Ook lijkt er van een klasseverschil
in de eerste jaren nog geen sprake te zijn. Wel valt op dat toen Geelkerken
aankwam, de founding fathers van de vu via hun nazaten met Herman
Rutgers, Aart van Schelven en Jan Geelkerken goed vertegenwoordigd wa-
ren. Maar dat was eigenlijk voor het eerst in de geschiedenis van i.v.m.b.o.
En van een scheiding tussen ethici en esthetici, serieuze studenten en feest -
beesten, zoals die in later jaren bestond, vond ik in deze jaren in de notu-
len geen sporen terug.47

Dit alles brengt me tot de conclusie dat i.v.m.b.o. in Geelkerkens tijd zich
niet zozeer door standsbesef onderscheidde van de andere disputen, maar
vooral door zijn geestelijke attitude: gereformeerd, maar niet naar binnen
gekeerd, minder betrokken bij allerlei typisch gereformeerde kwesties,
opener, evangelischer. Geelkerken paste met zijn achtergrond uitstekend
in zo’n dispuut. Gereformeerd is hij altijd gebleven, open en betrokken
op de wereld om zich heen eveneens, een evangelist en een zendeling zo
men wil, maar vrijzinnig is hij nooit geweest.

1899 -1900
Bij de Wet op het Hoger Onderwijs van 1876 was de klassieke voorbereiding
op de studie – de propedeuse – bij het gymnasium gevoegd, dat vanaf die
tijd per definitie zes jaar duurde.48 Alleen theologen hadden nog een pro pe -
deuse, maar deze bestond uit niet veel meer dan een tentamen Hebreeuws.
De vu heeft echter vanaf het begin een grote nadruk gelegd op een gron -
dige voorbereiding. Men wilde, zo rijst het vermoeden, beslist niet onder-
doen voor de rijksuniversiteiten. Aanvankelijk duurde de propedeuse
zelfs twee jaar, om ook leerlingen van het vijfjarige gymnasium te Zetten
te kunnen toelaten, later werden de toelatingseisen genormaliseerd en de
propedeuse gereduceerd tot één jaar. Daarmee was deze nog steeds langer
dan aan de rijksuniversiteiten.

De theologanten volgden colleges Latijn en Grieks van Woltjer, die ook
aandacht besteedde aan de pedagogiek en aan de Griekse historiografie.49

Kuyper, die aan de propedeuten Nederlands en Hebreeuws onderwees, zat
gedurende de cursus 1899-1900 in de Tweede Kamer, hetgeen ten koste
ging van de tijd die hij voor het propedeutisch onderwijs beschikbaar had.
In Manus werd daarover geklaagd en werd het voorstel gedaan voor He -
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breeuws en Nederlands een andere docent aan te wijzen.50 De filosofie was
het terrein van de populaire Geesink. Hij behandelde gedurende de cursus
1899-1900 onder meer de geschiedenis van de wijsbegeerte van Thales tot
en met Aristoteles.

Geelkerken nam ook deel aan het studentenleven. Een eerste officiële func-
tie viel hem toe toen hij in het voorjaar van 1900 samen met zijn vriend
Herman Rutgers benoemd werd als lid van de commissie tot administra-
tie van de Almanak voor het jaar 1901. Een en ander hield in dat zij verant-
woordelijk waren voor de reclame, de advertenties, financiën, verzending
van de presentexemplaren en dergelijke.51 Daarnaast heeft hij, zoals reeds
gememoreerd werd, deelgenomen aan de activiteiten van zijn dispuut
i.v.m.b.o. Dit alles verhinderde hem niet om op 29 juni 1900 magna cum
laude te slagen voor zijn propedeutisch examen.52 De weg naar de theolo-
gische studie lag voor hem open.

1900 -1901
De theologische studie aan de vu was eenduidig: het object van de theologie
is God zoals Hij zich geopenbaard heeft. Niet de godsdienst was het voor-
werp van de studie, zoals dat naar het oordeel van de gereformeerden aan
de rijksuniversiteiten sinds 1876 het geval was, maar de geopenbaarde ken -
nis van God. Die vormde dan ook het hart van de theologische encyclope-
die.53 Het ging niet om een filosofische godsdienstwijsbegeerte, maar om
dogmatiek. Het ging niet om de geschiedenis van Israël, maar om archaeo -
logia sacra; niet om de geschiedenis van de leerstellingen omtrent God,
maar om dogmatiek; niet om de uitlegging van oude en nieuwe testament
zonder meer, maar om de uitleg van Oude en Nieuwe Testament als Woord
van God; niet om zedekunde, maar om christelijke zedekunde, gestoeld op
de Bijbel. Voor Kuyper was de theologie één geheel, in al haar onderdelen
gebonden aan haar object: de geopenbaarde kennis van God. De conse-
quente doordenking van dit concept leidde tot een totaal nieuwe, revolu-
tionaire encyclopedie. Indien Kuypers wetenschapsconcept ergens tot ver -
schillen met de rijksuniversiteiten leidde, dan was het wel op dit punt. Hier
werd een gelovig alternatief voor de bestudering van de godsdienst gebo-
den. Aan de grootsheid en aantrekkelijkheid van deze conceptie kan niet
getwijfeld worden. Wie bij Kuyper studeerde, studeerde bij een intuïtief
geleerde, bij een ziener die zag hoezeer een theologisch concept dat stoelt
op het positivistische wetenschapsbegrip wel moest leiden tot een vermin-
king van de aloude koningin der wetenschap. Geelkerken heeft dat zeer
wel gevoeld.
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Tijdens het eerste jaar van de theologische studie, van 1900 tot 1901,
volgde Geelkerken de colleges dogmatiek bij Kuyper.54 Blijkens het ver-
slag in de Almanak trok deze in dat jaar veel toehoorders, vooral gezien het
thema: de intraconfessionele controversen. Zo besteedde Kuyper onder
meer aandacht aan supra- en infralapsarisme en aan wedergeboorte en
doop, thema’s die nauw verbonden waren met de verschillen in spirituali-
teit tussen voormalig afgescheidenen en voormalig dolerenden en in deze
jaren hoogst actueel. In hetzelfde verslag spreken de studenten de hoop uit
‘dat de ministerrok en steek niet voorgoed toga en baret zullen hebben
verdrongen’, Kuyper had nog niets van zijn aantrekkingskracht ver loren.55

Een dergelijk enthousiasme spreekt ook uit de reactie van Netelen bos toen
hij van Kuypers vertrek naar Den Haag vernomen had: ‘O misère, misère:
Bram weg, dat is de gloed, de bezieling, het enthousiasme van den kathe-
der af.’56 Geelkerken deelde deze gevoelens. Pas later zou hij meer af stand
nemen van Kuyper.

Ook van Kuypers oude strijdmakker F.L. Rutgers kreeg Geelkerken col-
lege, onder meer over Calvijn, de kerkorde en de exegese van Hosea. Graag
hadden de studenten gezien dat er meer tijd besteed zou zijn aan de cano-
niek van het Oude Testament. ‘De groote beteekenis, die aan de openbare
Universiteiten daaraan wordt gehecht en de vele studie, die daar eraan
wordt gewijd, maken het onzes inziens zeer wenschelijk, dat wij van de
be staande kwesties en problemen eenigszins worden op de hoogte ge-
bracht.’57 De studenten hadden, met andere woorden, het gevoel dat ze niet
goed ingeleid werden in de vragen die samenhangen met het ontstaan
van de Bijbel en van de Bijbelboeken. Hier raken we een van de zenuw-
punten van de gereformeerde beginselen, namelijk het gezag van de hei -
lige Schrift.58 Want juist op het punt van deze inleidingsvragen scheidden
zich de wegen van modernen en ethischen enerzijds, en van de gerefor-
meerden anderzijds. Blijkbaar heeft Rutgers zich niet werkelijk op dit ne-
telige terrein begeven. De vu-studenten zouden er lang op moeten wachten.
In feite was G.Ch. Aalders de eerste die zich systematisch met de canoniek
heeft beziggehouden. Maar hij was een tijdgenoot van Geelkerken en werd
pas in 1920 hoogleraar. Geelkerkens generatie stond voor eigen besef op
dit punt met lege handen.

Onder de hoogleraren was W. Geesink wellicht de populairste, vooral
als gevolg van zijn hartelijke, verstrooide persoonlijkheid. De studenten
voelden zich door hem gezien en gekend, en Netelenbos roemde in eer-
dergenoemde brief aan Geelkerken zijn colleges ethiek als de enige oase
in de woestijn die hun restte na het vertrek van Kuyper. Maar er klonken
ook andere geluiden over Geesink. Zo had deze in het jaar 1900-1901 zijn
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behandeling van de decaloog voortgezet met de bedoeling deze stof het
volgende studiejaar af te ronden. ‘Of ’t den hoogleeraar zal gelukken dit
door ons hoogelijk geapprecieerd voornemen te volvoeren, valt sterk te
betwijfelen.’ Voor het derde en laatste jaar waarin de decaloog aan de orde
zou komen, stonden er nog zes geboden op de rol. Met andere woorden:
Geesink was wel erg detaillistisch.59 Geesinks college elenchtiek, waarop
de studenten kennismaakten met de niet-christelijke godsdiensten, onder-
vond niet de belangstelling die het volgens de Almanak-redactie verdiende.
En zijn college nieuwtestamentische canoniek werd in feite vaak exegese.
Wellicht heeft men hem dit alles vergeven omdat men zo veel andere din-
gen in hem terugvond. In ieder geval spreekt uit de Varia in de Almanak
steeds een liefdevolle, lichte spot waarmee over hem gesproken wordt.

H.H. Kuyper begon in september 1900 zijn eerste volle collegejaar. Amb -
telijke vakken, vaderlandse kerkgeschiedenis, symboliek, encyclopedie en
ook liturgiek waren aan zijn zorgen toevertrouwd. ‘Stellig zou algemeen
gewaardeerd worden als Z.Hooggel. er toe zou kunnen besluiten wat min-
der te vergen van de hersengymnastiek en Fingerfertigkeit van zijn audi-
torium’, zo luidde het niet mis te verstane commentaar.60 Dat gold in het
bijzonder het college vaderlandse kerkgeschiedenis, dat veel te detaillis-
tisch was en te vol met uitweidingen zat om de hoofdlijn te kunnen vast-
houden. Anders dan Geesink heeft H.H. Kuyper nooit de harten van zijn
studenten kunnen winnen. Daarvoor hield hij te veel afstand.

Overigens waren alle colleges hoorcolleges, en dat betekende in de meeste
gevallen dat er een dictaat werd voorgelezen en de studenten driftig zaten
te schrijven. Men kan zich indenken dat er een levendige handel in dicta-
ten ontstond, maar ik heb de indruk dat Geelkerken trouw college liep. Hij
heeft althans veel dictaatcahiers bewaard.61

Geelkerken zelf was inmiddels tweedejaars, en dat betekende dat er meer
werk aan de winkel was dan alleen collegelopen. Behalve dat hij in oktober
1900 verkozen werd tot rector van i.v.m.b.o. komen we hem in 1901 tegen
als redacteur van het blad Manus Manum Lavat, het blad dat door het vu-
Corps en het Kamper Corps Fides Quaerit Intellectum gezamenlijk werd
uitgegeven. Daarin verzorgde hij de veertiendaagse kroniek en liet hij zich
uit over andere zaken die hem na aan het hart lagen.62

Geelkerkens eerste artikel betrof het collegerooster van de theologische
studenten.63 Een theologisch student had per week 21 uur college, of, in-
dien hij ook nog colleges filosofie volgde, 23 uur, zo had hij berekend. Zo’n
studiebelasting was echter bepaald niet bevorderlijk voor een geregelde
studiegang, ook niet voor studenten van goede wil. Op maandag, donder-
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dag en zaterdag werd er van 12.00 tot 16.00 uur college gegeven, dinsdag
van 11.00 tot 15.00 uur, woensdag van 11.00 tot 13.00 uur en vrijdag van
9.00 tot 13.00 uur. Geelkerken zag drie bezwaren. In de eerste plaats was
het de student onmogelijk om regelmatig ‘koffie te drinken’ (dat wil zeg-
gen te lunchen). Ernstiger klinkt het tweede punt. Behalve de vrijdagmid-
dag is iedere middag ‘wanhopig gebroken’. Na vier uur college kwam het er
niet meer van om voor het eten nog even rustig te studeren, en de student
was minstens twee avonden bezig met zijn verenigingsleven. Wie bijvoor-
beeld donderdagavond laat wilde doorwerken, moest ’s ochtends alweer
vroeg present zijn.64 Verder moest een student ook tijd besteden aan zijn
al gemene vorming en, zeer belangrijk voor Geelkerken, hij moest zich
 lichamelijk kunnen ontspannen. Daarbij ging het hem niet om een wan-
  de lingetje van en naar college. Daardoor werden de spieren geheel niet
ge oefend. Met andere woorden: de tijd om naast alle gebruikelijke besog-
nes ook nog te studeren ontbrak bij dit rooster. Verbetering was nodig en
mogelijk. Hij stelde daarom voor dat er ’s ochtends van 9.00 tot 13.00 uur
college werd gegeven, met nog een enkel uur op de een of andere middag.
Dit zou leiden tot meer regelmaat, en er zou altijd ’s middags en ’s avonds
gelegenheid zijn om te studeren en aan het studentenleven deel te nemen.

Ongetwijfeld had Geelkerken hiermee voor een deel wel gelijk. Maar
voor iemand van zijn capaciteiten lijkt dat toch niet de belangrijkste reden
te zijn geweest dat hij na zijn propedeuse nog vier jaar over zijn studie
deed. Zijn jaargenoot V. Hepp deed op 23 november 1903 kandidaatsexa-
men, ruim een halfjaar eerder dan Geelkerken, die op 22 juni 1904 examen
deed. Zijn jaargenoot F.W. Grosheide, die twee dagen na Geelkerken zijn
kandidaatsexamen aflegde, had ondertussen ook nog zijn kandidaats-
examen in de letteren gehaald.65 De oorzaak moet gezocht worden in het
feit dat Geelkerken, meer dan genoemde knappe medestudenten, wier
namen ik in de Almanak zelden tegenkwam, actief is geweest in het stu-
dentenleven.66 Hij kon zich dit oponthoud ook permitteren, zoals in het
vorige hoofdstuk bleek.

Na dit artikel publiceerde Geelkerken over ‘Ahasverus’ als symbool van
de dwalende mens, daarna een meditatie over het woord van Pilatus, ‘Ecce
Homo’. Op 15 mei van datzelfde jaar volgde zijn vierde artikel, ‘Sport -
praet’.67 Daarin voerde hij een pleidooi voor een gezonde geest in een ge-
zond lichaam. Natuurlijk, zo gaf hij toe, wordt er overdreven. Hij wees in
dit verband op de bloei van stoombaden, kuuroorden en dergelijke gezond-
heidsinstituten, maar ook op de ‘lege blik’ die hij vond op de afbeeldingen
van sporthelden, hetgeen wees ‘op het uitsterven van hooger geestesleven’.
Maar onder de studenten heerste een tegenovergestelde mentaliteit. Alle
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clubs hielden zich uitsluitend met intellectuele oefening bezig en de mees-
te studenten kwamen dan ook niet verder dan een ‘Vondelparkje’ of een
‘Kalfje’.68 Geelkerken ergerde zich aan het gemis van georganiseerde sport -
beoefening aan de vu en sprak de hoop uit dat die, wellicht onder auspi-
ciën van het Corps, ook daar tot bloei zou komen. Sport was in die tijd nog
weinig in tel en zeker niet onder gereformeerden.69

1901-1902
In het verslag over het jaar 1901-1902 vinden we geen commentaar. De stu-
denten waren tevreden met de welwillendheid waarmee de opmerkingen
het vorige jaar waren ontvangen, de benodigde vrijmoedigheid ontbrak
hun dus niet. Maar vooral de komst van de hoogleraren Bavinck en Bies -
terveld nam ‘van het uitspreken onzer grootste bezwaren de ratio weg’.70

Dat kan haast niet anders betekenen dan dat ze hoopten dat met deze
hoogleraren het hele collegelopen van kleur zou veranderen. Die hoop
stemde hen mild, ze bespaarden althans het grote publiek hun opmerkin-
gen over de colleges, het nieuwe jaar hield een belofte in.

Voordat het nieuwe academische jaar echter een aanvang had genomen,
was het in de studentenwereld van de vu tot een opzienbarende fusie ge-
komen: de Studentenbond en het Corps van Studenten aan de vu gingen
fuseren. In hoeverre bovengenoemde actie van de eerstejaars gevolgen
heeft gehad voor de slepende besprekingen over het lijmen van de breuk
tussen Studentenbond en Corps heb ik niet kunnen achterhalen, maar in
1901 werd die geheeld en kwam het tot de oprichting van ‘Het studenten-
corps aan de Vrije Universiteit, onder de zinspreuk: Nil Desperandum
Deo Duce’. Dit Corps stond op ‘den grondslag der Gereformeerde begin-
selen’. Geelkerken, lid van beide corpora, was een van de onderhandelaars
geweest. Er werd, om aan de verschillende visies tegemoet te komen, voort -
aan een onderscheid gemaakt tussen gewone leden en extranei. Gewone
leden waren zij die verklaarden persoonlijk met de grondslag van het Corps
in te stemmen, extranei waren leden die verklaarden die te zullen respec-
teren, zo stelde het reglement. De laatsten hadden echter geen stemrecht
en waren niet benoembaar in enige functie.

Toen op 4 oktober 1901 de voorlopige senaat moest worden gekozen voor
het Studentencorps aan de vu was Geelkerken een van de belangrijkste pi-
onnen die door het voormalige Corps naar voren werd geschoven.71 Hij was
beschikbaar voor iedere functie, maar werd steeds door een andere kandi-
daat nipt verslagen. Hij verloor van J. Ridderbos (rector), van C. War ner (ab
actis), van J.A. de Wilde (assessor i), van A.C. Heij (fiscus) en van J.B. Netelen -
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bos (assessor ii). Warner en Netelenbos waren lid van het Corps (en van
i.v.m.b.o.), de anderen waren lid van de Bond. Bij alle stemmingen haalde
Geelkerken steeds 20 of 21 stemmen, zijn medekandidaten twee of drie
stemmen meer. Dit moet wel betekenen dat Geelkerken onder de leden
van de Studentenbond niet echt populair was. Het was ongetwijfeld een
pijnlijke avond voor hem, geen van de vijf beschikbare functies viel hem
toe. Ridderbos lijkt in deze jaren de sterke man te zijn. Dat werd niet al-
leen zichtbaar in zijn verkiezing tot rector van het gefuseerde Corps, maar
blijkt ook in de jaren daarna uit zijn nadrukkelijke aanwezigheid op de
corpsvergaderingen. Voor Geelkerken restte slechts het redacteurschap
van het nieuwe orgaan van het Studentencorps, Nil Desperandum Deo Duce.
Dat kan haast niet meer dan een troostprijs voor hem zijn geweest. Alles
had hem meegezeten. Als noviet had hij namens zijn medenovieten het
Corps én de Bond toegesproken, hij was financieel gesproken in goeden
doen, hij was magna cum laude geslaagd voor zijn propedeutisch examen,
hij was in oktober 1900 rector van i.v.m.b.o. geworden, hij was kind aan
huis bij de familie Rutgers, Van Schelven en Geesink. Hij was, zoals eerder
aangeduid, een primus inter pares, maar niet de enige, zo ontdekte hij.
Het valt op dat over deze nederlaag geen enkel woord in het archief werd
aangetroffen. Later zou Geelkerken zich heftiger verweren als hij tegen-
stand ondervond, nu zweeg hij.

Het eerste nummer van het nieuwe blad, Nil Desperandum Deo Duce, ver-
scheen op 1 december 1901. Het werd niet, zoals Manus, mede uitgegeven
door het Kamper studentencorps Fides Quaerit Intellectum (fqi), maar
alleen door het vu-corps. Dit had aan Kampen wel een ‘onderredacteur-
schap’ aangeboden, maar de Kamper broeders hadden dat te weinig ge-
vonden.72 Nu echter de Amsterdamse studenten zich hadden verenigd,
voelden ze zich sterk genoeg om hun collega-studenten uit de IJsselstad zo
te bejegenen. Het is alsof ook langs deze weg aan de Gereformeerde Kerken
duidelijk werd gemaakt dat de vu Kampen niet nodig had.73 Vanaf 1902
verscheen ook de Almanak alleen als uitgave van het vu-corps.

Het eerste artikel van Geelkerken in het nieuwe blad handelde over ‘Li -
chaams oefening’. Daarin nodigde hij de lezers uit voor de oprichtingsver-
gadering van een Gymnastiek- en Schermvereniging aan de Vrije Uni ver -
siteit.74 Ene ‘Jeben’ maakte bezwaar tegen de dwingende toon waarmee
Geelkerken zijn medestudenten opriep zich te melden, maar dat kon niet
verhinderen dat Nil op 15 februari 1902 berichtte dat de vu een gymnastiek-
en schermvereniging rijker was geworden.75 Geelkerken zelf was preses,
J.C. Smit ab actis en C.J. Heemskerk assessor. Het lidmaatschap kostte f 4,-
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per jaar, en men moest op individuele basis lid zijn van de vereniging Volks -
weer baarheid, die voor de faciliteiten en de schermleraar zou zorgen. Uit
het verslag over het cursusjaar 1903-1904 leren we dat er wekelijks werd ge-
oefend in het gymlokaal van een school aan het Karthuizerplantsoen, on-
der leiding van sergeant-majoor A.C. Schuite maker. Het verslag eindigt
in mineur, want een deel der leden toonde ‘groote ambitie en ijver, maar
over ’t geheel leidt de Vereeniging een kwijnend bestaan’.76 Dat was echter
nog niet haar einde, want in de Almanak van 1907 staat vermeld dat de club
drieëntwintig leden telde.77
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Nadat hij zijn propedeuse had behaald, werd Geelkerken lid van de Theo -
logenvereniging ‘Johannes Calvijn’, opgericht op 7 november 1892. Uit het
reglement valt op te maken dat de werkzaamheden niet zoveel verschil-
den van de algemene oratorische verenigingen, maar dit was een dispuut
voor alleen maar theologen.78 Twee keer per maand was er op vrijdagavond
een ‘gewone’ vergadering. Daarnaast waren er, op onregelmatige tijden,
huishoudelijke vergaderingen. De werkzaamheden bestonden uit het voor -
dragen van zelf vervaardigde theologische opstellen of preken; het be-
commentariëren van gehouden voordrachten; het voordragen van preek-
schetsen; het bestrijden en verdedigen van stellingen over onderwerpen
die geacht werden in het bijzonder voor theologen van belang te zijn en
het beantwoorden van vragen uit een ‘vraagbus’. De onderwerpen van al
deze voordrachten werden van tevoren vastgesteld. Blijkens artikel 24 van
het reglement waren ook de hoogleraren aanwezig.

Behalve bij de oprichting van de schermclub was Geelkerken ook nauw
betrokken bij de oprichting van een ncsv-afdeling aan de vu. Een en ander
stond niet los van de bloeiende belangstelling voor alles wat met godsdienst
te maken heeft. Onder anderen de historicus J. Romein heeft gewezen op
de bloei van de Petites Religions, de religieuze stromingen, bewegingen en
sekten rond de eeuwwisseling, die hij onderscheidt van de gevestigde ker-
ken.79 Men mag ze klein noemen, zo stelt hij, mits men zich ervan bewust is
dat ze meer vat hebben gehad op de zoekende zielen dan de grote kerken.80

Het paranormale had velen in zijn greep en talloze min of meer occulte
sekten mochten zich in een groeiende belangstelling verheugen: luciferis -
ten, satanisten, Christian science, theosofie, later ook de antroposofie. Er
was belangstelling voor het boeddhisme, maar ook voor alternatieve ge-
neeswijzen als van pastoor Kneipp. In dit verband wordt ook het Leger des
Heils genoemd, als een kenmerkende uiting van het verlangen naar heil
en heiligheid, bewijs van de fundamentele onzekerheid en onbevredigd-
heid van de geest van deze tijd.81 Het valt op dat noch aan de bloei van het
wereldwijde studentenzendingswerk, noch aan het werk van de ncsv in
Nederland, noch aan de opwekking te Wales (1904-1905), noch aan het ont -
staan van de pinksterbeweging in Nederland (1907) aandacht wordt ge-
schonken.82 Mijns inziens moeten ook deze bewegingen in dit verband
worden genoemd. Ze lieten de studentenwereld niet onberoerd. Zo kwam
het ook aan de vu tot de oprichting van een ncsv-afdeling.83 Eerdere po-
gingen hadden geen blijvend resultaat gehad, nu lukte het wel om een min
of meer gezonde afdeling van de grond te tillen. Enkele jaren later was de
invloed van de opwekking in Wales duidelijk merkbaar. Eltheto, het blad
van de studentenbeweging, bevatte enthousiaste verslagen over Wales en
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de zomerconferentie van 1905, het spreekschema van Johannes de Heer en
zijn compagnon T. van Essen werd aangekondigd.84 Later schreef Rutgers
in een terugblik: ‘Het bekende revival van die jaren werkte ook in meerde-
re kringen der studentenwereld door en er was een kleine maar werkzame
groep, die in meer mystieke richting voelde. Door dit alles kwam er weer
roering en leven. Zoowel de vereeniging zelve als ook haar conferenties
ondervonden er den invloed van door intenser leven en werken en door
toename in ledental.’85

De ncsv was in 1896 ontstaan mede als gevolg van het internationale
studenten- en zendingswerk. Vooral onder de Amerikaanse en Engelse
studenten vond de roep om een persoonlijk geloof en een leven in dienst
van de Heer grote weerklank. In Nederland was er vooral uit de kring van
het Utrechtse studentenzendingsgenootschap Eltheto belangstelling.86

Ook onder gereformeerde studenten vond ze gehoor. Het doel van de ncsv
was ‘a. een band te vormen tusschen de studenten, die gelooven in Jezus
Christus als Zoon van God en eenig verlosser der wereld; b. het geestelijk
leven der leden te versterken; c. anderen voor Christus te winnen.’

A. Kuyper had bezwaren.87 Zijn grootste bezwaar betrof de grondslag, die
zo algemeen was, dat daarop ook ‘Roomschen, Griekschen, Protestanten,
en onder deze Gereformeerden, Luthersen, Doopsgezinden, Ethischen,
Groningers en zelfs Modernen kunnen saâmwerken’.88 Het gevolg van deze
waarschuwing was, aldus student J.C. Rullmann in het Gereformeerd Stu -
den ten blad, dat slechts weinige vu-studenten lid werden van de ncsv.89 Hij
wijdde vijf kritische artikelen aan de ncsv. Een enkeling stond aanvanke-
lijk positiever tegenover de ncsv, zoals B.J. Esser, maar ook hij liet uitein-
delijk weten de ncsv gevaarlijk te vinden. Het breekpunt was voor hem
dat de leiding van de ncsv koos voor de Schriftbeschouwing van de jonge-
re ethischen. Daarmee dreigde de ncsv ‘één van de kostelijkste middelen
voor satan’ te worden waarmee studenten in slaap werden gewiegd in plaats
van wakker geschud.90 Dat in 1898 de Apostolische Geloofsbelijdenis als
grondslag was aanvaard, was hem blijkbaar niet genoeg, het ging, als tus-
sen Kuyper en de latere ethischen, om de Schriftbeschouwing.91

De eerste ncsv-afdeling aan de vu was dan ook een kort leven bescho-
ren, en een tweede poging in 1898 om een afdeling op te richten, was ook
niet succesvol geweest.92 Maar enkele jaren later ondernam A.J.L. van Beeck
Calkoen opnieuw een poging en deze had meer succes. Aanwezig waren,
behalve de gastheer, J.F. van Beeck Calkoen, J.G. Geelkerken, S. van Heem -
stra, P. Hovy, P. Jukkenekke, J.B. Netelenbos; J. Pilon, A.A.L. Rutgers, A.A.
van Schelven, S. Tromp de Ruiter en C. Warner. Met andere woorden: het
merendeel van de ncsv-leden bestond uit Geelkerken en zijn jaargenoten!
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En elf van de twaalf aanwezigen waren lid van i.v.m.b.o. Geelkerken werd
voorzitter, een functie die hij pas in 1905 neerlegde.93 H.C. Rutgers werd
abactis en J.F. van Beeck Calkoen werd fiscus.94 Twee weken later kwam de
afdeling met een eigen verklaring. Daarin werd gesteld dat steeds meer
vu-studenten de conferenties van de ncsv bezochten en dat daarom de
tijd rijp was voor een heroprichting van de afdeling aan de vu. Niet dat het
werk van de ncsv voor gereformeerden noodzakelijk was, maar het was
wel de taak van de vu-studenten om haar werk te steunen en te verster-
ken. Een en ander riep een stroom van, vooral negatieve, reacties wakker.
De redactie van Nil zag zich genoodzaakt de discussie te staken, maar niet
dan nadat Geelkerken nog een weerwoord had geformuleerd. De tijd
waarin wij leven, zo meende hij, eiste een gemeenschappelijke actie van ál
wat christelijk is op het gebied van het studentenwerk. Bewogen wees hij
op de ‘schreiende behoefte’ onder de studenten aan zo’n actie en hij meen-
de dat het ‘meer belijnde Gereformeerde element aanmerkelijke krachten
zal kunnen leveren voor de actie naar buiten…’95 Enkele maanden later
klonk hij kritischer toen hij verzuchtte: ‘Ik wenschte wel, dat wij het hier
wat minder goed wisten en wat minder kwesties entameerden en wat meer
openbaarden van het Christen student zijn.’96

Deze derde keer lukte het wel om een bloeiende vereniging in stand te
houden, in het jaar 1903-1904 waren er 29 leden, het jaar daarop ging het
om 34 leden. Uit de overzichten blijkt dat de kring zich bezighield met
Bijbelstudie, gebed en de organisatie van avonden waarop een spreker
werd uitgenodigd. In het jaar 1903-1904 spraken H. Bavinck, C. Pont, de in
ncsv-kringen bekende Engelse predikant J.H. Maclean uit Madras, en
H.H. Kuyper.97 Ook in nationaal opzicht deden de gereformeerden mee.
Geelkerken was in het jaar 1904-1905 de eerste gereformeerde voorzitter
van de ncsv, gevolgd door A.A.L. Rutgers in 1908-1909 en W.G. Harren -
stein in 1909-1910. H.C. Rutgers was van 1906 tot 1908 de eerste gerefor-
meerde secretaris. Die functie vervulde hij ook van 1915 tot 1936.

In een terugblik ging Geelkerken in op de relatie tussen de vu en de
ncsv.98 Hij wees daarbij onder meer op de negatieve gevolgen die het ge-
reformeerde isolement had. Het subjectief-persoonlijke dreigde verstikt
te worden door het objectief-algemene, zo stelde hij. Verschil van me-
ning ging over steeds kleinere details, er trad verdachtmaking op, het
 onbewuste streven naar gelijkheid en gelijkvormigheid bracht gevaar
voor de persoonlijkheid met zich mee en deed het gemeenschappelijke
peil dalen. Het punt was dat men, zich afsplitsend van het leven, dat leven
niet in eigen kring kon representeren door een systeem, uit boeken opge-
diept, door stellingen, geschikt voor het debat. Vrije studenten dienden
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contact te hebben met alle zijden van het leven. Waar was dat beter te vin-
den dan binnen de ncsv? Er was echter ook een andere kant. De vu-studen-
ten hadden veel te geven zodra ze kennismaakten met andere christenen
en hun moeilijkheden, als ze in aanraking kwamen met heel die grote, van
Christus vervreemde ellendige studentenwereld, als ze het wijde arbeids-
veld voor zich zagen opdoemen door het contact met de wereldfederatie.
Vervolgens gaf hij een samenvatting van wat de ncsv voor hem persoon-
lijk, en naar hij meende voor velen, had betekend. Enerzijds was hij er zich
van bewust dat gereformeerden veel boven andere christenen van God
hebben ontvangen ‘in dat scherp belijnde, weldoorgedachte, overal uitge-
werkte, machtig ééne en bekoorlijk harmonieuze onzer levens- en wereld -
beschouwing’. Maar ook: ‘Wat hebben vele anderen hier in de ncsv toch
een bewonderenswaardige, te benijden, echte, eigen, subjectief-persoon-
lijke houvast aan Christus; en dat, bij zooveel moeilijkheid, zooveel ver-
warring, zooveel vaagheid.’

Geelkerken vond in de ncsv een vorm van intense, persoonlijke vroom-
heid, die in de kring van de vu op de achtergrond was geraakt. Ook in later
jaren zou die behoefte aan doorleefde vroomheid hem vergezellen. Regel -
matig verbleef hij in de jaren twintig te Ermelo, bij de zogenaamde Witte -
veenconferenties onder leiding van ds. P. Stegenga Azn. Dit verlangen, én
de weerstand die hij daartegen ondervond, behoorden tot het erfdeel uit
zijn studententijd dat hij mee zou dragen als predikant.

1902-1903
De komst van Bavinck en van Biesterveld aan het einde van het jaar 1902
was een evenement. Velen in Kampen hebben Bavinck deze stap kwalijk
genomen als verraad aan de Afscheiding, waaruit hij was voortgekomen.
Voor de vu was het de vervulling van een oude wens. Kuyper had Bavinck
al heel lang op zijn verlanglijstje staan, maar het was nooit gelukt hem los
te weken uit Kampen. In 1902 lukte dat wel. Wellicht speelde voor Bavinck
een rol dat hij in Kampen min of meer aan zijn ‘plafond’ zat. Hij had zijn
dogmatiek geschreven, was nog geen vijftig jaar, en zocht een breder en
ruimer klimaat om zich in te bewegen. Dat vond hij niet in Kampen. Boven -
dien was er geen uitzicht op een samenvoeging van beide opleidingen en
zat Kuyper, althans voorlopig, veilig opgeborgen in Den Haag. De leerstoel
dogmatiek stond voor hem klaar.

Het eerste jaar behandelde Bavinck op het reguliere college de leer over
de schepping, en op het college ‘controvers’ ging hij in op de voornaamste
problemen van de toenmalige dogmatiek.99 Voor het overige bleef alles
hetzelfde: Geesink was erg langdradig en H.H. Kuyper erg dor. Biester -
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veld was in zijn behandeling van de nieuwtestamentische exegese te detail-
listisch en de behandeling van drie preekschetsen per week was te veel van
het goede. Maar Bavinck vergoedde veel. Hij was in deze jaren de grote
man van de vu, en van de theologische faculteit in het bijzonder. Zijn bre-
de belangstelling uitte zich in het feit dat hij zich in toenemende mate
toelegde op de psychologie en de pedagogiek. Zijn dogmatiek werd nog
eenmaal bijgewerkt, tussen 1908 en 1911, maar van een echte vernieuwing
daarin was geen sprake. Spannend werd het waar Bavinck nieuwe wegen
ging of onderzocht, zoals op het college ‘controvers’. Meer dan Kuyper
werd Bavinck Geelkerkens leermeester. Zelf schreef hij daarover dat hij
veel aan Kuyper te danken heeft gehad en er ook wel een beetje trots op
was nog enkele jaren zijn leerling te zijn geweest, maar hij bewaarde voor-
al goede herinneringen aan Bavinck, ‘wiens leerling ik mij nog steeds het
meeste voel en met wien ik in vele opzichten mij nog steeds geestverwant
weet’.100

1903-1904
Of en bij wie Geelkerken in zijn vijfde studiejaar college heeft gelopen,
heb ik niet kunnen achterhalen. Ik vermoed eigenlijk van niet, maar zeker
is slechts dat hij nog niet klaar was met zijn tentamens. Ook lonkte er een
andere taak. Want in het voorjaar van 1903 werd hij verkozen tot rector cor-
poris.101 Een maand later werd hij tevens aangezocht als voorzitter van de
ncsv.102 Dat werd te veel, zo blijkt uit zijn antwoord aan de secretaris van
de ncsv H. de Bie Jzn.103 Hij had de taak van rector na lang overwegen aan-
vaard en wilde daarop niet terugkomen. Bovendien wilde hij het komen-
de seizoen afstuderen. Dat laatste gebeurde inderdaad. Aan het einde van
dit studiejaar, 29 juni 1904, deed hij zijn kandidaatsexamen, maar rector
van het Corps is hij niet geworden. Want kort na de zomervakantie legden
Jan Pilon en Geelkerken hun taak als senator neer.104 Reden hiervoor is
dat Geelkerken spijt had van zijn beslissing om de benoeming tot voorzit-
ter van de ncsv niet aan te nemen. Hij had dan ook laten doorschemeren
dat hij een eventueel hernieuwd verzoek wel zou accepteren als dat zou
ingaan na de winterconferentie van de ncsv.105 Dat was de reden dat het
Algemeen Bestuur van de ncsv hem aan het eind van de zomer opnieuw
benoemde tot voorzitter.106 A.A. van Schelven werd de nieuwe rector van
het Corps, Geelkerken trad op 21 januari 1904 als voorzitter van de ncsv
aan.107 In het Corps vervulde Geelkerken in de loop van het jaar 1903-1904
een taak in de rekencommissie, ter vervanging van Jan Netelenbos, ‘geen
vriend van cijfers’.108 Tevens zat hij in de jury die de bijdragen aan de ge-
zellige avond in maart moest beoordelen. Het werk als voorzitter van de
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ncsv lag ongetwijfeld dichter bij zijn ambitie om dienaar van de Heer te
worden dan zijn werk als rector corporis. Toen zijn eerste periode afliep,
werd hij herbenoemd.109 Die benoeming nam hij aan. Maar op 9 maart 1905
richtte hij een ‘treurig schrijven’ aan de secretaris van de ncsv, H. de Bie,
waarin hij deze meedeelde dat hij zijn taak als voorzitter van de ncsv om
gezondheidsredenen moest opgeven. Hij was door zijn huisarts overspan -
nen verklaard, zo meldde hij.110 Nog eenmaal was hij op een bestuursver-
gadering aanwezig, om afscheid te nemen.111 Jan Geelkerken stond bepaald
niet gemakkelijk in het leven.

Dat laatste blijkt ook uit zijn liefdesperikelen en de worsteling met zijn
gereformeerde identiteit. In een brief van 21 april 1903 schreef zijn vriend
Piet Jukkenekke over een zware beproeving die Geelkerken ten deel was
gevallen, een haast ‘ondrinkbaar bittere lijdenskelk’.112 Hij probeerde hem
te bemoedigen. Als ik de gegevens goed interpreteer had Geel ker ken de
hand van een zekere Elizabeth (Lize) Berends uit Dedemsvaart gevraagd,
maar verkeerde hij al te lang in onzekerheid over de vraag of zij dat wel
wilde. Het antwoord, zo hield Jukkenekke zijn vriend in de zomer van
1903 voor, zal nu wel niet meer zo lang op zich laten wachten. Hij verheug-
de zich erover dat Jan zijn geheimen met zijn nicht Jo kon delen, maar
waarschuwde hem voor Herman Rutgers en Aart van Schelven, bij wie hij
meer nieuwsgierigheid dan meeleven vermoedde. Ook betwijfelde hij of
dit alles bij hen wel geheim zou blijven.113 Jukkenekke rekende erop dat
hij als een van de eersten bericht zou krijgen, en toen dat er vijf dagen later
nog niet was, klom hij weer in de pen om zijn vriend te bemoedigen.114

Een paar weken later was het helemaal mis. Jan was door zijn aanstaande
verloofde als een hond behandeld, van de deur weggestuurd als een bede-
laar, zo heette het in september, enigszins overdreven.115 Op dat moment
had Geelkerkens zuster de hoop al opgegeven. Ze zag weinig lichtpuntjes
en constateerde hoe Jans vrolijkheid en levenslust onder de situatie leden.
Ze wilde dat hij Lize nooit gezien had.116 Vooralsnog bleef ze echter een rol
spelen, al was het maar in de correspondentie.117 Nog in de zomer van 1904
vermaande zijn moeder haar zoon om Lize uit zijn hoofd te zetten.118 Het
was ten diepste een geloofskwestie, zo hield ze hem voor. Ze had zeven jaar
gestreden om het verlies van haar man, totdat uiteindelijk het geloof over-
won. Jan moest Lize vergeten en de grote voorrechten waarderen die hem
waren toegevallen: zijn gaven, de studie, de vrienden, gezondheid, ‘het
bezit van je geldelijk vermogen’.

Maar er speelde nog meer. Want uit de correspondentie met dezelfde
Piet Jukkenekke blijkt ook dat Geelkerken kritisch stond tegenover zijn
gereformeerde omgeving.119 Jukkenekke spoorde hem aan om echt chris-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40



60

ten te zijn, niet door het napraten van wat men ‘in het kringetje’ als onver-
valst gereformeerd wil proclameren.120 Dit thema heeft Geelkerken jaren-
lang vergezeld, zeg maar: de vraag naar zijn plaats in de gereformeerde
wereld. Het zou in de loop der jaren sterker worden. Het kwam al aan de
orde bij de terugblik over het werk van de ncsv-afdeling van Amsterdam
en het speelde ook enkele jaren later toen hij bijna een jaar lang volledige
rust moest nemen. Zijn hervormde ncsv-vriend Bas ter Haar Romeny
vroeg zich begin 1908 af hoe het met zijn promotie stond. Daarover waren
problemen ontstaan (waarover later meer), en Romeny vroeg hem: ‘Wordt
je een afvallige van de moederkerk of buig je je hoofd en blijf je op haar
schoot zitten?’ Het was, zo schreef hij een paar maanden later, niet bedoeld
als een aansporing om de kerk waarin hij was opgegroeid te verlaten.
Integendeel. Geelkerken moest daar een zuurdesem zijn, samen met Rut -
gers en Van Schelven ‘en dergelijke eminente ruim-kijkende kerels’. Er
moest in de Gereformeerde Kerken meer ruimte voor de Geest komen, die
niet aan banden gelegd moest worden of geperst in een keurslijf van regle-
menten en belijdenisgeschriften. ‘Jij bent daartoe geroepen in jouw kerken,
al staan dan ook in die kerken allerlei personen tegenover je, ik ben geroe-
pen in de mijne te trachten een zuurdeesem te zijn.’121

In de zomer van 1904, zo zagen we, hield Jans moeder hem voor om Lize
uit zijn hoofd te zetten. Of deze raadgeving effect heeft gehad, valt niet na
te gaan, maar twee maanden later zag de wereld er voor haar zoon heel an-
ders uit. In september maakte hij namelijk kennis met Ida Kardoes.

Ida Jacoba Kardoes was het derde kind van Maurits Kardoes en Petro -
nella Johanna Wilhelmina van Hamel.122 De familie Kardoes stamde uit
Meppel. Maurits’ grootvader was korendrager, zijn vader schuitvaarder.
Hij zelf begon als timmerman en kwam in de aannemerij terecht, waar hij
goede zaken deed. Toen Geelkerken Ida leerde kennen, was het gezin
Kardoes groot en welvarend, van de elf kinderen die er geboren werden,
groeiden er tien op. De welstand blijkt uit het grote huis dat ze bewoon-
den, de villa ‘Eikenheuvel’ aan de Hoge Naarderweg 41 te Hilversum, waar
de familie in 1904 vanuit Amsterdam was komen wonen.123

De ontmoeting met Ida moet plaats hebben gevonden in september
1904. Mevrouw Geelkerken – vaak aangeduid als Ma Geelkerken – en haar
dochter woonden toen sinds kort en pension te Baarn.124 Jan, die daar lo-
geerde, bracht een vriendin van zus Mien naar huis en ontmoette daar Ida
Kardoes. Nog diezelfde dag, of anders zeer kort daarna, stuurde hij een
uitnodiging aan Ida om met enkele anderen een dagje te gaan fietsen. Ida
was daarvoor wel te vinden en er werd een afspraak gemaakt.125 In ieder
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geval deden aan het tochtje mee nicht Louise uit Utrecht, Jans zuster en
Jan zelf, Ida, en wellicht nog een zus van haar. Die dag sloeg de vonk over.126

Jan schreef een vurige brief aan Ida, waaruit blijkt dat ze elkaar hadden
gevonden; hij had een onbekend dromenland bezocht.127 Hij was in feite
nog in de rouw omtrent zijn vorige verliefdheid en zijn zus Mien was daar -
om in eerste instantie nogal kritisch.128 Maar Jan was niet meer te remmen
en dat gold ook voor Ida Kardoes. Die dag was voor haar de gelukkigste
dag van haar leven geweest, zo vertelde ze later.129 En reeds op 3 oktober
schreef Jan aan Ida: ‘Onze zielen, mijn Ida hebben dadelijk in elkaar ge-
loofd zonder bewijs, zonder veel tijd noodig te hebben.’130 Daarbij waren
ze ervan overtuigd dat God hen aan elkaar had geschonken. ‘Ja, ik ben de
gelukkigste der menschen, en het geluk overstelpt me. Als je wist, hoe ’n
een sombere tijd er achter me ligt, en hoe duister ik de toekomst inzag, en
hoe ik God heb gebeden om mij nu toch mijn vrouw te doen ontmoeten
op mijn pad,’ zo bekende Jan zijn aanstaande verloofde.131 Ook Ida, van
haar kant, wist zeker dat God haar Jan had geschonken om haar gelukkig
te maken.132 De eerdere teleurstellingen werden geduid als een beproeving
van Godswege, opdat zij nu hun geluk zouden inzien.133 Ook haar leven
met God was door de relatie met Jan zeer verdiept, zo bekende ze hem.134

Zeer gelukkig was Geelkerken met het feit dat het geen meisje uit vu-
kringen was geworden. Dan zou hij aan handen en voeten gebonden zijn
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geweest, voortdurend gecontroleerd. Nu was alles fris en nieuw.135 Ter af-
sluiting van deze kennismakingstijd schreef Jan aan Ida op de dag voor de
verloving dat hij zijn brieven aan zijn vorige geliefde, door haar geretour-
neerd, had vernietigd. De brieven die hij van Lize Berends had ontvangen,
had hij teruggezonden naar Dedemsvaart.136 Het reçu van deze aangete-
kende brief was voor Ida.137 De verloving vond plaats op 12 oktober 1904,
met een receptie en een diner in het American Hotel, nog geen maand na
de eerste kennismaking.138

Aan het eind van 1904 maakte Jan enkele engagementsvisites om zijn
verloofde voor te stellen aan vrienden en bekenden. Zo maakte hij ook een
afspraak voor een bezoek aan mevrouw Geesink, de echtgenote van de vu-
hoogleraar, maar dat liep niet zoals verwacht. Tot twee keer toe was Geel -
kerken verhinderd. De eerste keer had hij mevrouw Geesink nog een tele-
gram kunnen sturen, de tweede keer was dat als gevolg van een verkeerde
adressering mislukt. Mevrouw Geesink, die van dit alles niets wist, was
onaangenaam getroffen, zoals ze aan haar vriendin mevrouw Geelkerken
schreef.139 Uit diezelfde brief blijkt dat het verhaal inmiddels ook op de vu
bekend was, want toen ze enkele dagen later H.H. Kuyper tegenkwam en
hem het verhaal vertelde, had deze haar voorgehouden dat het zeer onbe-
leefd was dat een student zich zo tegenover een hoogleraarsvrouw had ge-
dragen. Eindelijk, zo schreef ze, ‘verwaardigde’ Jan zich te komen. Maar
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mevrouw Geesink liet hem zeggen dat ze niet thuis was, ‘want na zulk een
onbeschofte behandeling wenschte ik geen visite te ontvangen’.

Mevrouw Geelkerken heeft deze brief aan haar zoon doen toekomen,
en die bood per brief zijn excuses aan.140 Maar voordat hij tot de formule-
ring van zijn excuses kwam, moest hij een en ander kwijt. Allereerst ging
hij in op de typering ‘een onbeschofte behandeling’. Weliswaar was de
schijn van onbeleefdheid zeer sterk, echter ‘te sterk om meer dan schijn te
kunnen zijn’. Hij beriep zich daarbij op het feit dat er gedurende de tien
jaar dat zij hem kende, nooit enige reden was geweest om hem van derge-
lijk gedrag te betichten. Hij meende te mogen rekenen op iedere uitleg,
behalve de meest ongunstige. Een vernietigend vonnis was het, en dat zon-
der dat hij hierover gehoord was. Verder speet het hem dat hun verhouding,
die dateerde van voor de studententijd, nu herleid werd tot de verhouding
van een vrouw van een hoogleraar tot een student. Zo kreeg een particu-
liere ontmoeting een officiële academische betekenis. Ook voerde hij aan
hoe jammer het was dat mevrouw Geesink niet open had gedaan toen hij
voor de deur stond. Nadien was het er nog niet van gekomen haar zijn ex-
cuses aan te bieden. De brief van mevrouw Geesink aan zijn moeder had
hem toen vervolgens doen besluiten om zijn excuses dan maar per brief aan
te bieden, hoewel hem dat niet de meest geëigende manier leek om het
misverstand uit de weg te ruimen. Daarna volgden eindelijk de excuses en
een verklaring voor dit alles. Zijn verloofde was ziek geworden, het tele-
gram was naar Hilversum verstuurd in plaats van naar Amsterdam, en
een verhoopte ontmoeting met mevrouw Geesink op een receptie ging
niet door. Hij vleide zich met de hoop dat het misverstand nu de wereld uit
was en dat hij vrij was van het verwijt van grove onbeleefdheid. Waar -
schijn lijk heeft hij haar uiteindelijk een keer bezocht.141 Toen enkele jaren
later hun eerste kind werd geboren, reageerde mevrouw Geesink met een
felicitatie.142

Van autoriteitenvrees was geen sprake bij Geelkerken. Waar hij meende
dat hem onrecht werd aangedaan, sloeg hij hard terug. Dit is iets wat we
vaker bij hem tegen zullen komen: hij kon slecht tegen kritiek, al dan niet
terecht, hij verdroeg geen onrecht, al dan niet vermeend, en hij kon een
hardnekkigheid vertonen die aan een wrijving een explosief karakter kon
geven.

De verliefdheid van Jan en Ida leidde tot een stroom van brieven over en
weer, soms wel twee per dag. Over het algemeen bevat deze corresponden-
tie hetgeen we daarvan mogen verwachten. Dromen van de liefelijke pas-
torie, betuigingen van eeuwige liefde en trouw, afspraakjes, treintijden en
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koosnaampjes. Jan werd Toet genoemd, Ida werd door Jan Dia mia ge-
noemd. De regelmatige correspondentie loopt tot in april 1905. Vanaf
27 april 1905 woonde Geelkerken in Hilversum, en aan de stroom brieven
kwam een einde.143 Collegelopen was er niet meer bij, reizen hoefde niet
meer, ze konden elkaar nu dagelijks ontmoeten. Een jaar later trouwden
ze. Uit de correspondentie licht ik drie thema’s.

In de eerste plaats blijkt ook nu weer hoe ernstig Geelkerken het leven
nam. Hij schreef soms hele brieven vol met liefdesbetuigingen, maar erg
speels was het allemaal niet. Wel gemeend. Het ontroerde hem als hij eraan
dacht hoe zijn Ida voor hem tot God bad.144 En zij, van haar kant, verheug-
de zich dat zij op tweede kerstdag 1904 voor het eerst naar een preek van
Jan zou gaan luisteren.145 Dat kwam goed uit, want Jan had grootse plan-
nen met Ida. Zo schreef hij haar op 29 december 1904 dat hij haar graag zou
rondleiden op de ‘tentoonstelling van heel het leven en gansch de wereld’.
Alles wilde hij haar leren, alles wilde hij met haar delen. Ook om voorbe-
reid te zijn op de toekomst. Want ongetwijfeld zou er in de toekomst van
alles gebeuren wat hen poogde te scheiden van elkaar. Hij wilde haar leren
waakzaam te blijven. Deze brief bracht Ida tot tranen, een reactie die Jan
volstrekt niet begreep.146 Het was een brief waarin hij zijn diepste gedach-
ten had verwoord, en zijn weerwoord klonk eerder verwijtend dan begrij-
pend.147 Toch is het goed gekomen, want in de maanden daarna vinden we
weer de gebruikelijke liefdesbetuigingen.

Van enige crisis tussen hen beiden was geen sprake meer, wel worstel -
den ze met de seksualiteit. ‘Wat zijn we toch onvoorzichtig geweest. Bijna
hadden we in den beginne een heerlijk geluk bevuild en bedorven door on -
verstand. Wat ben en voel ik me schuldig.’148 Ze moesten oppassen. Maar
zo eenvoudig was dat niet, zo bleek enkele weken later. Ze wilde alle schuld
op zich nemen, zo schreef Ida aan Jan, na een al te hartstochtelijke avond.149

Maar daar wilde Jan niet van weten. Beiden, zo schreef hij aan Ida, moeten
we ons beheersen. Er is maar een heel klein beetje nodig of Jan ‘laat zich
gaan en maakt Ida en zichzelf veel te opgewonden’.150 Een gedwongen
huwelijk zou in ieder geval het einde van zijn nog niet begonnen predi-
kantscarrière betekenen, dus enige terughoudendheid was op haar plaats.
Dat schreef ook zijn moeder hem, die met zorg had geconstateerd dat Jan
er slecht uitzag. Als Ida kwam logeren en ’s avonds laat nog niet op haar
kamer was, kon zij de slaap nog niet vatten. Hij moest het niet te laat ma-
ken, ‘bedenk dat je nog zoo lang geëngageerd moet zijn en het daarom kalm
moet aanleggen’.151 Na de verhuizing naar Hilversum was er van logeren
geen sprake meer. De verleiding om van de verboden vrucht te plukken zal
er echter niet minder om zijn geworden.
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Een ander belangrijk thema was het lidmaatschap van de Gerefor meer -
de Kerk. De familie Kardoes was hervormd, en in zijn terugblik uit 1936
schrijft Geelkerken dat zijn vrouw daardoor in grote problemen was ge-
raakt.152 Uit de correspondentie blijkt daarvan in het algemeen weinig,
maar in het voorjaar van 1905 schreef Ida hoe een gesprek aan tafel over
hervormd en gereformeerd helemaal uit de hand was gelopen.153 Haar
moeder was ‘dol driftig’ geworden, en Ida was huilend van woede de ka-
mer uit gelopen. Ze bond Jan op het hart om niet over de zaak te spreken.
‘De twee jaar van ons engagement zouden op zoo’n manier niet om door
te komen zijn, dan zou ik heusch veel liever, hoe naar ’t mij ook was, die
tijd nog in de verpleging gaan, alleen om de onaangenaamheid thuis te
vermijden.’ Aan het eind van het jaar was het Geelkerken bang te moede
en stortte hij zijn hart uit bij zijn vriend Jukkenekke. Die wist wel dat de
liefde voor de Doleantie bij de familie Kardoes niet zo groot was, maar dat
het zo erg was als Geelkerken hem had geschreven, wist hij niet. Hij besef-
te hoe Jan geraakt werd in ‘zijn beginsel’, in wat hem het meest dierbaar
was, en trachtte hem een hart onder de riem te steken. ‘Je weet van wien alle
kracht komt, je kent de weg.’154 Het was dan ook spannend. Hun gezamen-
lijke vriend Solko Tromp de Ruiter had enkele jaren terug zijn verloving
moeten verbreken in verband met een verschil van kerk. Het was hem on-
mogelijk geweest om hervormd te worden. Dat gold ook voor Geel ker -
ken.155 Bij al zijn aarzelingen over de ontwikkelingen in de Gerefor meer de
Kerken en haar theologie was Geelkerken zeer verbonden met de kern van
de Doleantie. Hoe hij daarover dacht blijkt onder meer uit de herdenkings-
preek die hij in 1913 hield ter gelegenheid van de herdenking van het her-
stel der Gereformeerde Kerk van Epe.156 De Doleantie was voor hem geen af-
scheiding, maar een herstel van de oude verhoudingen. De kerk hier te
lande ‘lag voor een niet gering deel gekneveld in de banden eener vreem-
de kerkinrichting’.157 In die kerk kon God niet meer ‘vrijelijk naar Zijn
Woord worden gediend’, zo stelde Geelkerken. Met die visie was dus niet
iedereen bij de familie Kardoes gelukkig. Maar Ida werd gereformeerd en
er werd toch getrouwd.158 Op 13 maart 1906 traden Johannes Gerardus
Geel kerken en Ida Jacoba Kardoes te Hilversum in het huwelijk.159 Als
 getuigen van Geelkerken waren aanwezig zijn broer Gerard en Frederik
Doorn bos, de man die al jaren de zaken van de familie Geelkerken behar-
tigde. Ida had twee broers als getuige: Taco Maarten en Johan Wilhelm
Pieter. Maar zonder spanning is de huwelijksdag niet verlopen.160 Jan
Netelenbos, die de kerkdienst zou leiden, schreef Geel ker ken dat zijn
vrouw niet mee zou komen gezien de ‘gegeven omstandigheden’.161 De fuif
zou toch geen aangenaam karakter hebben en hij zou, mocht hij een uit-
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nodiging krijgen, bedanken.162 Het jonge paar ging eerst op huwelijks-
reis naar Italië en vestigde zich daarna aan de Oranjelaan 15, het huis waar
Geelkerkens moeder enige tijd had gewoond. Een klein jaar later, op 26
 fe bru ari 1907, werd hun zoon Nicolaas Gerardus geboren. Geelkerkens
moeder verhuisde weer naar Baarn, vertrok enkele maanden later naar
Amster dam en keerde in oktober 1906 weer terug naar Hilversum.163 De
verhouding tussen Jan en zijn schoonouders is later genormaliseerd.164

Veel correspondentie met hen bevindt zich niet in het archief van Geel -
kerken, maar enkele reacties op zijn beroep naar Amsterdam laten zien
dat in ieder geval in 1914 de verhouding goed was.

Nog een keer terug naar het voorzitterschap van de ncsv. In het voorjaar
van 1905 moest Jan zijn taak neerleggen, zo zagen we, omdat hij over-
spannen was. Nu is duidelijk waar de spanning vandaan kwam. Zijn func-
tioneren binnen de ncsv werd niet belemmerd van gereformeerde zijde,
de spanning kwam van de hervormde kant. De relatie met zijn verloofde
stond onder bijzonder grote druk omdat zij tot een verschillende kerk be-
hoorden. Jan had al zijn energie nodig om de verloving in goede banen te
leiden. Het was hervormde weerzin tegen de Doleantie die hem het leven
zuur maakte. Daardoor was het hem onmogelijk zijn termijn als voorzit-
ter van de ncsv af te maken. Dat hij daarbij ook kritisch was jegens zijn
gereformeerde omgeving, doet daaraan niets af.

promotie
Op 15 oktober 1909 promoveerde Geelkerken aan de theologische facul-
teit van de Vrije Universiteit cum laude op een proefschrift getiteld De em-
pirische godsdienstpsychologie.165 H. Bavinck trad op als promotor. Aan deze
promotie was een hevig conflict voorafgegaan. In de terugblik op zijn leven
uit 1936 maakte Geelkerken daar in bedekte bewoordingen melding van
toen hij schreef dat er rond het proefschrift strubbelingen met zijn pro-
motor Bavinck waren ontstaan. Met hem was het ‘volmaakt’ in orde geko-
men, maar de kwestie werd aanleiding tot een onverkwikkelijk conflict
met heel de theologische faculteit. Die faculteit bestond, naast Bavinck,
uit F.L. Rutgers, H.H. Kuyper, W. Geesink en P. Biesterveld. Wat was er ge-
beurd dat het zulke diepe sporen heeft achtergelaten?166

Anders dan de meeste theologiestudenten ging Geelkerken na zijn kandi-
daatsexamen niet gelijk de pastorie in. Het was zijn wens om eerst te pro-
moveren, en op 22 december 1905 legde hij zijn doctoraalexamen af, dat
toen met de promotie nog één geheel vormde. De resultaten waren uit -
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stekend. Voor exegese Oude Testament haalde hij een 21⁄¢, voor exegese
Nieuwe Testament een 21⁄¢, voor encyclopedie een 21⁄™, voor dogmatiek
een 21⁄™ en voor kerkrecht een 21⁄™. De hoogste score was een 3. Met deze re-
sultaten werd Geelkerken toegelaten tot het tweede gedeelte van het exa-
men, dat de opdracht behelsde om in één dag een scriptie te schrijven. Hij
kreeg als onderwerp op: ‘Wat volgt uit Mattheus 23:8 voor de regeering
der Kerk?’ ‘Doch gij zult niet Rabbi genaamd worden; want één is uw
Meester,  namelijk Christus, en gij zijt allen broeders.’

Geelkerken concludeerde dat het territoriale en het collegiale stelsel
recht doen aan het feit dat Jezus de meester is. In het episcopale en het pa-
pale stelsel zijn de broeders niet gelijk. Deze tekst verzet zich – de derde
conclusie – tegen alle gradueel verschil in titulatuur, kleding en dergelij-
ke, zoals voorkomt in de kerk van Rome en onder de lutheranen.167 Een
laatste opmerking betreft het independentistische stelsel. Voorstanders
daarvan kunnen zich niet op deze tekst beroepen, want er kan niet uit
worden afgeleid of en in hoeverre de Meester instrumenten gebruikt. De
niet-uitgesproken conclusie lijkt te zijn dat het presbyteriale stelsel van
de gereformeerden het meest recht doet aan deze Bijbeltekst. Overigens
heeft Geelkerken zelf altijd een toga (met bef en baret) gedragen en zich
nooit verzet tegen de aanspreektitel ‘dominee’. Wellicht is er sprake ge-
weest van voortschrijdend inzicht.

Op 23 december 1905 werd Geelkerken toegelaten tot de promotie. Of
hij toen al direct koos voor de godsdienstpsychologie en voor Bavinck als
promotor is niet duidelijk. Meestal staat de promotor vermeld in de facul-
teitsnotulen bij de aantekeningen over het examen, maar in het geval van
Geelkerken was er niets ingevuld. Wellicht was hij er nog niet uit.168 Hoe
dan ook, hij zou zich onder leiding van Bavinck gaan verdiepen in de psy-
chologie der religie.

De godsdienstpsychologie was in Nederland een onbekend vak. Het
eerste artikel erover verscheen in 1905, maar het is Bavinck geweest die
Geelkerkens aandacht op dit nieuwe vak heeft gevestigd.169 Een publica-
tie hierover zou een noviteit zijn, zo wisten beiden. Ondertussen studeer-
de Bavinck net zo hard als zijn promovendus op dit onbekende veld en in
het jaar 1906/1907 gaf hij daarover college. De stof werd vastgelegd in een
dictaat en door Bavinck gebruikt in zijn eerste rede voor de Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen, op 10 juni 1907.170

Medio juli had Geelkerken hierover met Bavinck een gesprek, op 30 juli
1907 schreef hij een boze brief aan Bavinck waarin hij hem voorhield dat
elk principieel punt inzake de psychologie der religie in het dictaat reeds
te vinden was. 171 Bavinck had hem dus voor zijn besef het gras voor de voe-
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ten weggemaaid. Elders merkte hij op dat de inhoudsopgave van het dic-
taat overeenstemde met het ontwerp van zijn dissertatie, waarover hij
met Bavinck had overlegd.172 Hij voelde zich dus bestolen. Het effect op
zijn gezondheid was desastreus. Hij was in een ‘ellendige impasse’ ge-
raakt door het ‘ongehoord optreden’ van Bavinck, het absoluut vertrou-
wen in diens persoon was geschokt. Voor een verder uitwerken van wat
Bavinck in zijn dictaat reeds had uiteengezet, wilde hij zich niet lenen.
Daarom meldde hij Bavinck dat hij afzag van dit onderwerp en met de
theologische faculteit zou overleggen over een nieuw onderwerp, waarop
hij binnen de kortste tijd zou kunnen promoveren. Tot slot wreef hij
Bavinck nog eens in hoeveel dit alles hem had gekost aan idealen en eer-
zucht. Hij verkeerde in een ‘wanhopige depressie’, en een niet gering deel
van de verantwoordelijkheid ervoor ‘ligt voor altijd op U’. Hij eindigde
‘met verschuldigde gevoelens’.

Bavinck antwoordde hem per omgaande en schreef dat hij zich zeker
van dit thema zou hebben onthouden als hij had kunnen bevroeden dat
Geelkerken hierdoor in een impasse zou geraken.173 Hij vroeg dan ook
vergeving voor wat hij argeloos en zonder boze opzet had gedaan. Hij was
van mening geweest dat het onderwerp zo rijk was, dat zijn behandeling
ervan die van Geelkerken ‘noch overboodig noch onnoodig’ maakte. Als
eventueel ander onderwerp suggereerde Bavinck de wedergeboorte. Als
Geelkerken dit in verband zou brengen met de nieuwste psychologische
inzichten was de gedane arbeid niet tevergeefs en zou hij binnen een jaar
kunnen promoveren.

Dit alles was niet afdoende om de rust te doen terugkeren. Geelkerken
bezocht Rutgers, en, op diens advies, ook Geesink.174 Deze was, zo meldde
hij Geelkerken, diezelfde dag nog bij Bavinck op bezoek geweest en kwam
nu met een vaderlijk getoonzette raadgeving.175 Hij hield Geelkerken voor
dat deze er het beste aan deed het onderzoek toe te spitsen op de wederge-
boorte. Hij kon daarmee in een halfjaar klaar zijn. ‘Dit is nu de weg.’ En:
‘Toe nu! geef dien raad gehoor.’

Geelkerken legde zich bij dit advies niet neer en bezocht de decaan van
de theologische faculteit, Biesterveld. In een brief van 4 september 1907
kwam hij terug op dat onderhoud, waarbij onder meer gesproken was
over een verklaring van de faculteit dat Geelkerkens proefschrift geheel
op eigen onderzoek berustte.176 Geelkerken weigerde deze weg te gaan. Zijn
proefschrift zou een zuivere parallel gaan bieden van een bestaand stuk
en de verklaring zou zijn reputatie onvoldoende beschermen tegen het
verwijt van geknoei en zou de verdenking voeden van meer dan normale
invloed van zijn promotor. Hij had, zo stelde hij verder, niet alleen zijn re-
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sultaten, maar ook andere eigen gedachten in het dictaat teruggevonden.
Ten slotte wees hij erop dat zodoende de verhouding tussen promotor en
promovendus niet geheeld werd. Daarom stuurde hij dezelfde dag een
brief aan de faculteit met het verzoek om hem een andere promotor toe te
wijzen.177 Het was hem onmogelijk, zo schreef hij, onder leiding van Ba -
vinck zijn proefschrift te voltooien. Een nadere verklaring achtte hij niet
nodig, de redenen hiervoor had hij aan verscheidene hoogleraren monde-
ling meegedeeld. Hij wilde nu binnen een jaar promoveren. Biesterveld
poogde de zaak te redden en bracht een bezoek aan Bavinck.178 Nog die-
zelfde dag antwoordde Geelkerken op diens verslag. Daarin sprak hij er
zijn teleurstelling over uit dat op de brief van 4 september niet gereageerd
werd. Met geen enkel woord werd ingegaan op het geschokte vertrouwen.
Bij wijze van troost en alternatief werd hem de wedergeboorte voorgehou-
den als object van studie, het grootste bezwaar was echter de verstoorde
verhouding met Bavinck. Hij wilde niet bij Bavinck promoveren.179

De faculteit vergaderde op 16 september 1907 over het verzoek van Geel -
kerken.180 Bavinck verklaarde dat Geelkerken bezwaar had tegen het feit
dat hij college had gegeven over het onderwerp van zijn dissertatie. De be-
handeling van dit onderwerp op college was echter zeer summier geweest
en er was stof te over om het onderwerp verder uit te diepen. Eenparig be-
sloot de faculteit vervolgens dat er geen reden was om van onderwerp te
veranderen. Evenmin zag de faculteit aanleiding om een andere promo-
tor aan te wijzen. In die zin werd Geelkerken dan ook geantwoord.181

Eind september reageerde ook ds. B. van Schelven, die door Geelkerken was
geraadpleegd.182 Deze hield Geelkerken voor dat er twee wegen waren. Je
blijft – de eerste mogelijkheid – in de sfeer van het onderwerp, maar dan
moet je met Bavinck weer ‘in relatie treden’. Daarbij diende Geelkerken te
overwegen dat alle kwade intentie bij Bavinck ontbroken had. De tweede
mogelijkheid was om van onderwerp te veranderen en daarbij te kiezen voor
een heel ander deel van de theologie. Hij diende dan in een verzoek aan de
faculteit daartoe de nadruk niet op de persoon van de promotor te leggen.

Van Schelven besefte dus heel goed dat de faculteit zich achter Bavinck
zou blijven opstellen en niet vanwege dit conflict en deze aantijgingen
Geel kerken een andere promotor zou toewijzen. Daarmee zou de facul-
teit Bavinck beledigen. Maar Van Schelven besefte ook nog wat anders en
bracht dat voorzichtig onder woorden toen hij Geelkerken vroeg of hij toch
niet al te zeer in een vlaag van boosheid had gehandeld en daardoor te
scherpe woorden had gebruikt en zo de verhoudingen bijzonder moeilijk
had gemaakt.
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Of de woorden van Van Schelven effect hebben gehad, valt niet meer
vast te stellen. Maar Geelkerken vroeg een nadere verklaring van de facul-
teit.183 Hij wilde weten of de faculteit bereid was hem een andere promotor
toe te wijzen als hij van onderwerp veranderde. Deze meldde vervolgens
dat het geenszins de bedoeling was hem bij verandering van onderwerp
een andere promotor te onthouden.184 Maar er was nooit sprake geweest
van een ander onderwerp en uit andere bronnen was bekend dat persoon-
lijke bezwaren tegen Bavinck in het geding waren. Een verzoek om een
andere promotor in verband met een ander onderwerp kon daarom alleen
overwogen worden nadat zodanige verontschuldigingen zouden worden
aangeboden voor de wijze waarop Geelkerken tegen Bavinck was opgetre-
den dat deze daarmee genoegen kon nemen. Ten slotte meldde de facul-
teit nog dat aan een dissertatie zeer hoge eisen werden gesteld. Met andere
woorden: een nieuw onderwerp zou ongetwijfeld meer tijd vergen dan het
door Geelkerken genoemde tijdsbestek van een jaar.

Daarmee zat de zaak vanuit het perspectief van Geelkerken muurvast. Van
geen der hoogleraren kreeg hij gelijk. En Van Schelven vroeg hem vrien-
delijk en pastoraal zichzelf te onderzoeken. Meende hij achteraf toch ook
niet dat hij te ver was gegaan? Geelkerken kon geen kant meer op. Wilde
hij nog promoveren, dan zou hij zijn excuses aan Bavinck moeten maken.
En wilde hij een ander onderwerp, dan zou hem dat behalve excuses ook
nog meer dan een jaar kosten. Promoveren aan een andere universiteit
was geen optie. Het civiel effect was niet aan de examens van de theologi-
sche faculteit verleend, ze hadden juridisch gezien geen enkele waarde.185

Het was deze dwangpositie die hij jaren later de faculteit nog steeds kwa-
lijk nam. Geelkerkens woede daarover was niet terecht. Tenzij Bavinck
aantoonbaar van plagiaat zou kunnen worden beschuldigd, kon de facul-
teit niet anders dan zich achter Bavinck stellen.

Geelkerken richtte zich opnieuw tot Bavinck, waarin hij hem meedeelde
dat hem geen andere optie restte dan voort te gaan op de ingeslagen weg.
In de gegeven omstandigheden kwam het inslaan van deze weg hem niet
karakterloos voor.186 Het kan echter geen verwondering wekken dat Ba -
vinck op deze brief geprikkeld reageerde.187 Nu pas kwamen van zijn kant
de verwijten. Hij hield zijn leerling voor dat de brief van 30 juli één grote
belediging aan zijn adres was geweest. ‘Ik heb toen het onbehoorlijke en
het beledigende van uw schrijven wel gevoeld, en diep gevoeld ook.’ Aan
zijn verontschuldigingen was Geelkerken voorbijgegaan, en hij had aan
ieder die het maar horen wilde op ‘onbeleefde en onchristelijke manier’
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Bavinck van zeer unfaire handelingen jegens hem beticht.188 ‘En nu maakt
Gij van dit alles in u laatsten brief niet het minste gewag.’ Maar na het ge-
passeerde wilde Bavinck geen genoegen nemen met Geelkerkens besluit
(namelijk om op de ingeslagen weg voort te gaan) ‘zoolang Gij in de door
U tegenover mij aangenomen houding volhardt’.

Daarna lijkt de zaak te escaleren. In een lange, felle brief van Geel ker ken
werd de hele geschiedenis, ieder woord, iedere brief, als het ware gefileerd.189

Een reeks verwijten daalde op het hoofd van Bavinck neer. Deze had hem
door zijn dictaat en door zijn rede voor de Akademie de kans ontnomen
met een noviteit te komen en Geelkerken had toen in de zomer van 1907
geconcludeerd dat een zelfstandige bewerking van de stof door het dictaat
onmogelijk was geworden. ‘Waar heel de theologie voor uw arbeid open
ligt, heeft u mijn ooilam genomen’, zo herhaalde hij wat hij Bavinck eerder
had verweten. En: ‘Ik heb met vele levende wezens de eigenaardigheid ge-
meen geluid te geven als ik getrapt word, en ik schaam me daar niet voor.’
Hij zag geen enkele reden om zijn verontschuldigingen aan te bieden.

Het spreekt vanzelf dat deze brief de oplossing van het conflict niet na-
derbij bracht. Ook een bemiddelingspoging van Rutgers heeft niets opge-
leverd.190 Het lijkt er zelfs op dat Geelkerken Bavinck een ultimatum stelde
toen hij hem in een brief van 4 november voorhield dat als er de komende
week geen antwoord kwam, hij dat als een weigering van Bavinck zou be-
schouwen om als promotor op te treden.191 Bavinck had echter gewacht op
het verslag van Rutgers, en vervolgens de zaak nogmaals met de faculteit
besproken.192 Daarom was zijn antwoord verlaat. Een antwoord dat, in het
licht van de aantijgingen, zachtmoedig genoemd moet worden. Bavinck
wilde ook nu nog wel helpen, maar dan was er wel wederzijds vertrouwen
nodig. Zolang Geelkerken echter volhardde in de aangenomen toon en
houding, was het hem onmogelijk als promotor op te treden. Dat was niet
alleen zijn eigen standpunt, aldus Bavinck, maar ook het standpunt van de
faculteit. Hij eindigde de brief, als steeds, ‘met verschuldigde gevoelens’.

Toen haalde Geelkerken bakzeil.193 Het voorgevallene heeft, zo verze-
kerde hij Bavinck, volstrekt niet tot een volslagen gemis aan vertrouwen
geleid, en hij beloofde zich correct te gedragen. Het zou hem leed doen als
Bavinck uit ‘eenig geschreven of gesproken woord’ van hem meende te
mogen opmaken dat dit vertrouwen bij Geelkerken ontbrak. Hij had dat
gewild noch bedoeld. Van harte hoopte hij dat deze verklaring voortzet-
ting en voltooiing van zijn promotiearbeid mogelijk zou maken. Hij ein-
digde met ‘beleefde groet’. Bavinck verklaarde zich bereid als promotor op
te treden. Hij had liever gewenst dat alles ‘volkomen verzoend’ was gewor-
den, maar omdat Geelkerken de zaak liever liet rusten, wilde hij zich daarbij
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neer leggen, ‘mits dit dan ook verder in de toekomst geschiede, met name
ook in de dissertatie en de voorrede’.194 Hij eindigde met ‘beleefde groeten’.
Met de in deze brief gestelde voorwaarde kon Geelkerken akkoord gaan.195

De correspondentie die hierop volgde, was zakelijk. Geelkerken wilde
voortgaan op de ingeslagen weg, Bavinck kon daarmee instemmen.196 Hij
stuurde zijn leerling nog een lijst publicaties over de empirische gods-
dienstpsychologie, waarvoor Geelkerken hem hartelijk bedankte. Daarna
bleef het lange tijd stil. De kwestie had hem zeer aangegrepen, zo schreef
hij in de zomer van 1909 aan Bavinck. Nog in mei 1908 was hij een gebro-
ken man ‘ten gevolge van de bejegening door de Theologische Faculteit
van de Vrije Universiteit’.197 Aan schrijven kwam hij nauwelijks toe, op de
kansel waagde hij zich niet meer.198 Toen hij hoorde dat de Faculteit der
Godgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam een prijsvraag had
uitgeschreven over de empirische godsdienstpsychologie leek dat de ge-
nadestoot. Nu zou een ander over zijn onderwerp schrijven. De prijsvraag
werd echter de prikkel die hem stimuleerde om weer aan het werk te gaan.
Ondanks zijn kwakkelende gezondheid begon hij half februari met schrij -
ven, en in april besloot hij definitief mee te dingen naar de prijsvraag. Voor
zijn laatste hoofdstuk had hij nog maar acht dagen beschikbaar, maar het
werk kwam op tijd af. Hij stuurde zijn werkstuk in onder het voor hem ty-
perende motto: ‘Die lebendige Religion ist gewiß immer die Hauptsache,
aber die denkende Besinnung über ihren Gehalt ist doch wohl auch nicht
ohne Wert.’199 Daarna begon het wachten; ondertussen stuurde hij het
manuscript van zijn boek aan Bavinck.200 Deze gaf hier en daar commen-
taar en zond het manuscript terug.201

Eind mei ontving Geelkerken een brief van zijn vriend Herman Rutgers,
die hem vroeg of hij op de prijsvraag van de Universiteit van Amsterdam
had gereageerd. Hij had namelijk gehoord dat er een inzending uit de
kring van de vu was gekomen, die zeker een bekroning waard was. Geel -
kerken reageerde direct, maar veel meer wist Rutgers hem niet te vertel-
len.202 Korte tijd later kwam ook Bavinck met een soortgelijk bericht, daar
prof. L.J. de Bussy, hoogleraar aan de theologische faculteit van de UvA,
bij hem was geweest.203 Hij had Bavinck verteld dat de inzender niet in
aanmerking kwam voor de bekroning, maar wel voor een eervolle vermel-
ding. Bavinck vroeg Geelkerken zich aan De Bussy bekend te maken. De
beantwoording van prijsvragen geschiedde namelijk anoniem, en men
wist aan de UvA dus niet wie dit antwoord had ingezonden. Daarop meld-
de Geelkerken de volgende dag aan Bavinck dat hij zich inmiddels aan De
Bussy bekend had gemaakt.
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Het is, aldus het oordeel van de theologische faculteit van de UvA, een ver-
dienstelijk werk, en het geheel getuigt ervan dat de ‘geestesgaven’ van de
scribent ‘het gemiddelde peil te boven gaan’.204 Daar staat tegenover dat
allerlei beschouwingen, als die over de natuurwetenschappen, de causali-
teit, energie en dergelijke kennelijk zijn geschreven door iemand, ‘wiens
inzicht en kennis zich niet ver genoeg uitstrekken om de daarbij behoren-
de vraagstukken oordeelkundig te behandelen’. De voornaamste kritiek
echter betrof het feit dat Geelkerken aan het godsdienstig bewustzijn ten
onrechte kenniswaarde had toegekend. Op gezag van het godsdienstig
bewustzijn, aldus het judicium, stelt hij aan de empirische godsdienstwe-
tenschap de eis dat zij ‘een bepaalde godsdienstige geloofsovertuiging als
uitgangspunt van wetenschap zal aanvaarden’. Dat was reden om Geel ker -
ken wel een eervolle vermelding, maar niet de erepenning toe te kennen.

Kort hierna ging Bavinck met de tweede versie van het manuscript ak -
koord.205 Wel speet het hem dat Geelkerken was blijven steken bij de in-
leidingsvragen. Liever had hij gezien dat Geelkerken de nieuwere psycho-
logische inzichten vruchtbaar had gemaakt voor de dogmatiek. Het was
in feite het spoor dat hij zelf zocht, zoals blijkt uit zijn Stone-lectures en
de tweede druk van zijn Gereformeerde dogmatiek.206 Maar dat deed niets af
aan de grote lof die hij Geelkerken toezwaaide. Korte tijd later ging de
tekst van het manuscript naar de drukker. De drukproeven werden onder
anderen door Geelkerkens vriend ds. Taeke Ferwerda nagezien.207

Op 15 oktober 1909 promoveerde Jan Geelkerken cum laude tot doctor
in de theologie, met Aart van Schelven en zijn broer Gerard als paranim-
fen. Taeke Ferwerda opponeerde (waarschijnlijk) tegen stelling 22, zijn
vriend Herman Rutgers tegen stelling 21. In stelling 21 voerde Geelkerken
een pleidooi voor de invoering van een kerkelijk goedgekeurde bundel
gezangen, in stelling 22 bepleitte hij aan de belijdeniscatechisanten de be-
lofte af te doen leggen dat zij getrouw gebruik zullen maken van de sacra-
menten.208

De succesvolle afsluiting van zijn studie werd door Geelkerken gevierd
in het American Hotel, de plaats waar Geelkerken als lid van het Corps zo
veel avonden had doorgebracht.209 Ondertussen ging hij weer regelmatig
voor in kerkdiensten.210

De dissertatie is een doorwrocht stuk werk, een van de meest systemati-
sche uiteenzettingen ooit aan de godsdienstpsychologie gewijd. Het boek
werd in binnen- en buitenland lovend besproken en is nog steeds een van
de beste bronnen voor de kennis van de geschiedenis van de vroege gods-
dienstpsychologie in de Verenigde Staten. Ook biedt het een uitgebreide
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bespreking van de grondslagenproblematiek, aldus J.A. van Belzen.211 De
grootste fout van de empirische godsdienstpsychologie achtte Geelker ken
dat alle transcendentie wordt uitgesloten. De godsdienstpsychologie moet
daarom afzien van een oordeel over de waarheidsclaim van de door haar
bestudeerde verschijnselen. ‘Voor Geelkerken kon godsdienstpsycholo-
gie slechts acceptabel zijn indien ze beoefend zou worden binnen een ge-
reformeerd-theologisch kader,’ aldus Van Belzen.212 Dit standpunt was te
verwachten. Geelkerken was, hoezeer reeds in zijn studententijd door-
drongen van de beperkingen van het systeemdenken, een zeer gerefor-
meerde jongen. Daarvan getuigt ook zijn dissertatie. Wie de opzet daar-
van vergelijkt met andere studies, bijvoorbeeld met de inaugurele oraties
van H.H. Kuyper, C. van Gelderen en F.W. Grosheide, ziet hoezeer het we-
tenschapsconcept van A. Kuyper wortel had geschoten. Gereformeerden
uit deze tijd beseften zeer goed dat de resultaten van de wetenschap mede
worden bepaald door haar uitgangspunten en eisten voor zichzelf het
goed recht op deze uitgangspunten te toetsen aan hun gereformeerde over -
tuiging.

Ik kom tot de volgende overwegingen.
Dat Bavinck geen moment getwijfeld heeft aan het goed recht om college

te geven over de empirische godsdienstpsychologie staat vast en er is geen
reden om te twijfelen aan zijn verklaring dat hij van de behandeling had
afgezien als hij geweten had hoe Geelkerken daardoor van slag zou raken.
Daarbij komt dat zijn eigenlijke streven erop gericht was om de inzichten
van de empirische godsdienstpsychologie vruchtbaar te maken voor de
dogmatiek, en dat hij zijn leerling het liefst die kant op zag gaan. Daar lag
het belang van de zaak. Bavinck had de dogmatiek niet terzijde geschoven
toen hij naar Amsterdam kwam, zoals wel gezegd wordt, en hij had geen
belangstelling voor de godsdienstpsychologie zonder meer. Het ging hem
om dieper inzicht in belangrijke dogmatische kwesties. Hij verwachtte
daarbij een dankbaar gebruik te kunnen maken van de pedagogie, de filo-
sofie en de psychologie.213 Het historisch overzicht en de inleidingvragen
waren voor hem ondergeschikte zaken. Wat de inlei ding svragen betreft:
het antwoord is bijna voorspelbaar voor wie thuis is in de gereformeerde
wetenschappelijke wereld, en dus ook voor Bavinck.214 Deze heeft, zo con-
cludeer ik, inderdaad niet beseft dat Geelkerken door zijn college over dit
thema van slag zou raken.

Daar staat tegenover dat het begrijpelijk is dat Geelkerken het als een
teleurstelling heeft ervaren dat hij uiteindelijk niet veel meer zou kunnen
geven dan een uitgewerkte versie van het collegedictaat of de Akademie -
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lezing van Bavinck. Hij heeft goed gezien dat er in zijn dissertatie vooral
sprake was van een enorme kwantitatieve uitbreiding ten opzichte van de
lezing van Bavinck.215 Maar zijn dissertatie is mede vanwege de grondig-
heid waarmee de stof bewerkt werd een standaardwerk geworden.

Iets anders is het verwijt dat Geelkerken aan Bavinck maakte toen hij
hem de schuld van zijn impasse verweet. Hij vergat daarbij dat hij al lan-
ger last had van psychische instabiliteit. Het waren, zo kwam hiervoor aan
de orde, jaren vol spanning voor Geelkerken. Het wekt dan ook geen ver-
wondering dat zijn promotie niet het eindpunt betekende van deze insta-
biliteit. Bavinck was niet de oorzaak, de promotie niet de oplossing van de
problemen. Geelkerken was na zijn promotie bijna een jaar uit de roulatie,
een groot deel van die tijd verbleef hij, deels zonder vrouw en kind, in een
herstellingsoord. Pas daarna lijkt hij volledig hersteld te zijn. Van langdu-
rige ziekteperioden is nooit meer sprake geweest, integendeel. Geelker -
ken was zijn verdere leven een sterke man, een noeste werker, een krachtige
predikant en bestuurder. Dat hij tussen 1904 en 1910 zo instabiel was, vraagt
om een andere verklaring dan alleen een verstoorde relatie met zijn leer-
meester. Zelf spreekt Geelkerken over ‘een reactie op de zware spannin-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Dr. J.G. Geelkerken als jonge man.



76

gen der laatste jaren’, zonder aan te geven welke spanningen hij op het
oog had. Venemans vermoedt een reactie op de afwijzing van zijn inzen-
ding door de UvA.216 Van Belzen ziet hier een tegenstelling met de eigen
weergave van Geelkerken, die zijns inziens ‘het conflict met de vu’ aan-
voert als oorzaak van zijn inzinking.217 Hij wil niet kiezen omdat nauwe-
lijks meer uit te maken valt welke weergave de juiste is, maar hij houdt de
mogelijkheid open dat diens langlopende conflict met de Gereformeerde
Kerken zijn herinnering beïnvloed heeft. Zelf schrijft Geelkerken dat het
met Bavinck later ‘volmaakt weer in orde is gekomen’, maar dat het aan-
leiding werd ‘tot een onverkwikkelijk conflict met heel de theologische
faculteit der Vrije Universiteit’.218 Van een conflict met de faculteit, laat
staan van een ‘onverkwikkelijk conflict’, was echter nauwelijks sprake.
Zoals ik eerder aangaf, heeft de faculteit niets anders gedaan dan het op-
genomen voor Bavinck, die op een onheuse manier door Geelkerken werd
bejegend en werd beschuldigd van intellectuele diefstal. Als er al een ver-
band ligt tussen zijn inzinking en de kwestie rond zijn dissertatie, dan
toch niet vanwege de faculteit, maar vanwege zijn conflict met Bavinck.
Maar dat was niet het enige.

In 1905, zo zagen we, moest Geelkerken zijn taak als voorzitter van de
ncsv neerleggen omdat hij overspannen was. Een belangrijke oorzaak was
de hervormde weerzin tegen de Doleantie, zoals die leefde bij de familie
Kardoes, tot op zijn bruiloft toe. Daar heeft Jan onder geleden. Nog aan het
eind van dat jaar kreeg hij van zijn aanstaande zwager Willem Kolkert,
verloofd met Nelly Kardoes, een bemoedigende brief, omdat Jans stem-
ming de laatste keer dat ze elkaar spraken ‘neergedrukt’ was.219 Ook sprak
Kolkert openlijk over neurasthenie en over ‘psychische depressies’. Hij ried
hem aan te letten op het vele goede dat zijn deel was. Tevens, zo bleek on-
der meer uit de correspondentie met Jukkenekke en anderen, worstelde hij
met zijn plaats in de Gereformeerde Kerken. Toen Bavinck in 1907 zijn
toespraak voor de Akademie hield en Geelkerken als gevolg daarvan in een
crisis belandde, had hij al zeer bewogen jaren achter de rug. Die hadden
zijn psychische gezondheid een forse knauw gegeven. Mijn suggestie is dat
hij enerzijds fundamenteel twijfelde aan een loopbaan in de Gerefor meer -
de Kerken, maar zich anderzijds zeer verbonden wist met het gerefor-
meerde denken en de gereformeerde wereld. Dit alles werd zeer concreet
in de relatie met Ida. Dat gaf iets van een spagaat waarvan hij zich nooit
helemaal heeft kunnen bevrijden.

Tot slot, hoewel Geelkerken later verklaarde dat de zaak met Bavinck ‘vol-
maakt’ in orde was gekomen en de faculteit nog steeds beschouwde als de
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grote boosdoener, moet hier toch gesproken worden van een vertekening,
die wellicht mede ingegeven is door het conflict van 1926, waarbij de theo-
logische faculteit van de vu een grote rol heeft gespeeld. Opmerkelijk is
wel dat Geelkerken reeds in 1909 in een brief aan Bavinck de faculteit de
schuld geeft van het gebeurde. Maar dat is pertinent onjuist. Geelkerken
had Bavinck diep beledigd en er was geen sprake van verzoening, althans,
naar het gevoelen van Bavinck. Het is eigenlijk een wonder dat het tot de
promotie is gekomen. De brieven van Geelkerken aan Bavinck zijn van
dien aard, dat men alleen maar kan concluderen dat Bavinck én zijn colle-
gae Geelkerken met buitengewoon veel barmhartigheid hebben behan-
deld. Dat Bavinck niet aan het promotiediner deelnam, is dan ook begrij-
pelijk.220 Op de geboorte van Geelkerkens dochter Nella reageerde hij met
een gelukwens op een visitekaartje.221 Nog in 1916, toen Geelkerken con-
tact met Bavinck zocht in verband met het zingen van gezangen tijdens de
eredienst, was de toon van Bavinck formeel. Daarna pas, rond 1919, blijkt
dat de verhouding genormaliseerd was, als Bavinck Geelkerken aan-
schrijft als ‘waarde heer en vriend’ en ‘amice frater’.222 Vanaf die tijd was
er regelmatig contact, onder meer over de kwestie-Netelenbos. En toen
Bavinck op 13 november 1920 zijn veertigjarig promotiejubileum vierde,
stuurde Geelkerken hem als felicitatie een grote bos bloemen. Hij was
toen al ziek. Zijn vrouw antwoordde daarom in zijn plaats en schreef aan
Geelkerken: ‘Het geeft zoo’n droevig gevoel dat mijn man voor 40 jaar
zijn loopbaan begon en thans als gebroken ter neder zit.’223
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iii 
Een moeizame start

Aan het eind van de negentiende eeuw prees Abraham Kuyper de culturele
vooruitgang, die hij religieus duidde. ‘Beschaving, verlichting, ontwikke-
ling en vooruitgang zijn niet uit den Booze, maar uit God, en van den Booze
is alleen de verkeerde, onzedelijke en goddelooze aanwending ervan, waar -
tegen wij, Christenen, ons met hand en tand hebben te verzetten.’1 Aan het
begin van de twintigste eeuw roemde hij opnieuw de grote zegeningen
van de negentiende eeuw, de geweldige vooruitgang op allerlei gebied, de
herleving van het christendom in het Réveil.2 Maar voor de naaste toe-
komst hield hij zijn hart vast. De vele ontwikkelingen hadden het hoofd
wel gevuld, maar het hart koud gelaten, zo somberde hij. Het kon niet an-
ders, of het oordeel Gods zou Nederland komen bezoeken. De eerste teke-
nen daar van waren reeds zichtbaar. Hij eindigde daarom zijn overdenking
met een citaat uit Da Costa’s Vijf en twintig jaren.

Ja, voorzegd is de ingeschonken wijn
der gramschap, de onrust van de volken, de geruchten
van oorlog, de ijzren arm eens Heerschers, en de zuchten
van ’t schepsel dat, vermast, het oog ten hemel richt, –
voorzegd, de donkre nacht; voorzegd, het Morgenlicht.

Kuypers nieuwjaarsboodschap lijkt vooral bepaald door de militaire situ-
atie van dat moment: in de dagen daarna wijdde hij een reeks artikelen aan
de Boerenoorlog, die hem zeer heeft aangegrepen en zijn sympathie voor
de Engelsen en hun cultuur een zware slag toebracht.3 Ook anderen voel-
den in het eerste decennium van de twintigste eeuw de spanning tussen de
grote mogendheden oplopen en vreesden wat komen zou.4

Toen Geelkerken zijn studie begon was de toekomst van de Vrije Uni -
versiteit onzeker. De spanningen tussen de voormalig afgescheidenen en
voormalig dolerenden liepen zo hoog op dat de eenheid van de Gerefor -
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meer de Kerken op het spel stond. Zou de vu een dergelijke breuk over -
leven? Maar juist tijdens Geelkerkens studiejaren veranderde de situatie
ten goede. De theologische faculteit bleef als ambtsopleiding van de Ge -
reformeerde Kerken in Nederland erkend en daarmee was het voortbestaan
ervan gered. Niet alleen het voortbestaan van de theologische faculteit,
maar het voortbestaan van de hele vu. De theologische faculteit immers
was de locomotief die de hele vu-trein gaande hield. In 1905 zorgde mi-
nister Kuyper voor de effectus civilis van de examens van de juridische fa-
culteit en de faculteit der letteren, en op de synode van Arnhem (1905)
werden belangrijke geschilpunten binnen de kerken tot rust gebracht.
Toen Geelkerken in 1905 zijn doctoraal examen deed, leek het gerefor meer -
de volksdeel een bloeiende periode tegemoet te gaan, ondanks het ver lies
van de verkiezingen in 1905.5 In 1912 was er nog sprake van een laatste op-
risping van de oude tegenstellingen tussen Kampen en de vu, tussen afge-
scheidenen en dolerenden, maar deze werd snel onschadelijk gemaakt.6

Verder ging het goed. Daarmee deelde het gereformeerde volksdeel in het
wijdverbreide optimisme dat deze jaren kenmerkte.7 Een herwonnen zelf -
vertrouwen, en dat op bijna alle terreinen des levens. ‘Excelsior’ was het
adagium. De gereformeerden waren wereldgelijkvormiger dan ze dachten
te zijn! Een onderzoek naar de cultuurkritische component in de gerefor-
meerde prediking laat zien dat er in de jaren 1910-1914 slechts in beperkte
mate sprake was van kritiek op de moderne cultuur en dat een optimis -
tische toekomstverwachting overheerste. Veel predikanten constateerden
met dankbaarheid dat de materialistische levensbeschouwing terrein ver-
loor en dat de zendingsactiviteiten toenamen. Van een behoorlijke mate
van zelfkritiek was geen sprake, van een onzeker zoeken en tasten in een
vreemde werkelijkheid ook niet, en het einde der tijden was nog ver weg.8

Ze hadden het zo slecht nog niet, de gereformeerden in de jaren 1905-1914.
Romein en Von der Dunk wijzen erop dat er onder dit algemeen gedeelde

optimisme ook veel onzekerheid school. Romein noemt behalve de op-
komst van de arbeidersklasse als bedreiging van de burgerlijke zekerhe-
den ook de voortdurende oorlogsdreiging en de ontwikkelingen in de
wetenschap als bron van onzekerheid.9 Von der Dunk vat zijn visie samen
in de titel van zijn boek: De verdwijnende hemel. Met de toenemende tech -
nische mogelijkheden van de mens, de groeiende secularisatie en de steeds
belangrijker rol van de massa, verdween de hemel achter de horizon. Daar -
mee bedoelt hij niet alleen de ‘christelijke hemel’, maar alle idealisme en
hoge cultuur. Reeds aan het begin van de eeuw waren hiervan de eerste teke-
nen zichtbaar.
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Men zegt wel dat in augustus 1914 de twintigste eeuw begon. Een nieuwe
generatie werd geboren, ‘die vom Kriege zerstört wurde – auch wenn sie
seinen Granaten entkam’.10 Een nieuw levensgevoel brak door, en langza-
merhand drong zich een nieuw, modern wereldbeeld op.11 Alsof de chaos
op de slagvelden de culturele onzekerheid op bloedige wijze gestalte gaf.
Er heerste een gevoel van stuurloosheid, van machteloosheid, men was
geschokt tot op de fundamenten van het bestaan. Men zocht naar nieuwe
vastheid, ook in Nederland, ook in gereformeerde kring.

De reactie op de culturele en politieke ontwikkelingen in de Gerefor -
meerde Kerken is er niet alleen maar een van afweer geweest. Die afweer
was er ook. Dat bleek al heel snel na het uitbreken van de oorlog, toen de
kerkgangers overstroomd werden met een stortvloed aan cultuurkritiek.
De oorlog werd door de predikanten unaniem bestempeld als straf van God
over de zonden van Europa, Nederland en de kerken. Maar er lijkt in deze
jaren ook sprake te zijn van een sterkere culturele interactie dan voor-
heen, van meer openheid. Er kwam aandacht voor de positie van de vrouw,
voor de liturgie, voor de seksualiteit, voor de problemen van de jeugd en
dergelijke. Allemaal thema’s die ook buiten de kerken in het geding waren.
Alsof de oorlog als een soort breekijzer heeft gefungeerd.

In gereformeerde kring heeft onder anderen Bavinck zich met de cultu-
rele en theologische ontwikkelingen expliciet beziggehouden. Zijn open-
heid daarvoor kreeg onder meer vorm in de colleges ‘controvers’. Op de
‘gewone’ colleges dogmatiek behandelde hij de klassieke thema’s, op deze
colleges ging hij in op actuele vragen. Opvallend is dat hij vanaf 1915/1916
tot en met de cursus van 1918/1919 hier de kentheoretische vragen behan-
delde. Ook moderne religieuze en theologische problemen hadden zijn
aandacht.12 Dit alles maakte dat Bavinck onder zijn leerlingen zeer geliefd
werd. Ze hadden het gevoel dat hij hun vragen begreep, dat hij er deel aan
had. Kunnen wij de werkelijkheid wel kennen? Zijn wij als gereformeerden
terecht zo zeker van onszelf? Maar zij voelden ook haarscherp aan dat hij
het antwoord niet wist. In een Varium onder de titel Baffie (de bijnaam van
Bavinck onder de studenten) lezen we een dichtregel van P.A. de Gene stet:
‘In raadselen wandelt de mensch op aard.’13 De regel die daaraan voorgaat,
werd (wijselijk?) weggelaten: ‘Daar is geen priester die Hem verklaart.’14

De veranderingen onder de gereformeerde intelligentsia kunnen niet
alleen toegeschreven worden aan de Eerste Wereldoorlog of aan de algemene
culturele en wetenschappelijke ontwikkelingen. Er waren ook andere fac-
toren in het geding. De emancipatie van de gereformeerden bijvoorbeeld
was in de loop van het tweede decennium min of meer voltooid. Ze had-
den zich een gelijkwaardige positie naast andere bevolkingsgroepen ver-
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worven. Bovendien was er een wisseling van de wacht aanstaande, zo be-
sefte men. Het gezag van Kuyper begon af te brokkelen, de krachten van
Bavinck werden minder. En dat in deze chaotische periode. ‘Het was alsof
iets van de absoluutheid, waarmee de vorige generatie gestreden had, on-
der onze voeten was weggezonken. Velen, ook in onze Kerken, gevoelden
zich min of meer onzeker, aarzelend, bang voor groote woorden.’15 Aldus
J.H. Bavinck in een terugblik op zijn studententijd (1914-1918) in 1943.

overspannen
Nog tijdens de afronding van zijn dissertatie bereidde Geelkerken zich voor
op het ambt van predikant door zijn preparatoir examen af te leggen.16

Dit vond plaats op 9 juni 1909, in de classis Amsterdam, de classis waartoe
de Gereformeerde Kerk van Hilversum behoorde. W.F.A. Winckel (Sloter -
dijk) examineerde hem in de exegese van het Oude Testament, A. van
Dijken (Overtoom) nam de exegese van het Nieuwe Testament voor zijn
rekening en P.J. Wijmenga (Amsterdam) de dogmatiek. Omdat het exa-
men goed verliep, werd het Geelkerken vergund te staan naar het ambt van
dienaar des Woords. Dat hij in het verleden vaak een stichtelijk woord had
gesproken, werd hem, anders dan kandidaat W.S. de Haas die eerder die
dag examen had afgelegd, niet nagedragen. Wellicht was het te lang ge -
leden om hem dat nu nog te verwijten.17

Direct na zijn promotie maakte Geelkerken aanstalten om de eerste stap-
pen te zetten op het pad van zijn predikantscarrière. Het was voor Geel -
ker ken geen probleem om een beroep te krijgen. De kerken van Zeg waard,
Krommenie, Heinkenszand en Purmerend toonden belangstelling.18 Het
zou heel anders lopen.

Op 19 november 1909 ontving Geelkerken een telegram van de Gerefor -
meerde Kerk van Purmerend, waarin hem gemeld werd dat hij door de
kerkenraad was beroepen met ‘bijna algemene stemmen’, de beroepsbrief
volgde per post.19 Men zat te Purmerend in grote spanning, zoals blijkt
uit enkele brieven waarin op een spoedige beslissing werd aandrongen.
Het was eind november bekend dat Krommenie niet doorging, de kerken-
raad vreesde echter Heinkenszand, wellicht omdat ze wisten van de vriend -
schap tussen Geelkerken en Netelenbos (Oostkapelle). Maar, zo verzeker-
de de scriba hem, de nood kan nergens groter zijn dan hier.20 Een paar
weken later had hij het beroep naar Purmerend aangenomen.21 Tot een
verhuizing naar Purmerend zou het echter niet komen.

Begin februari werd bekend dat Jan ziek was. Piet Jukkenekke en zijn
vrouw Ali reageerden ontsteld op de brief die zij hierover van Ida hadden
ontvangen.22 Hij wist wel dat Jan overspannen was en dat deze ernstig op-
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zag tegen zijn roeping, maar dit was erger dan hij had gedacht. Het viel in-
derdaad niet mee. Geelkerken verbleef sinds begin februari op advies van
zijn huisarts, J. Peters, te Groesbeek in een pension voor een langdurige
rustkuur, zijn vrouw bleef vooralsnog met hun zoon Gerard (vaak Geer ge -
noemd) in Hilversum achter. Voor de buitenwereld was er van direct con-
tact met Jan geen sprake, alle correspondentie liep voorlopig via Ida. Wat
hem precies mankeerde, valt achteraf moeilijk vast te stellen. In de corres-
pondentie is sprake van overspannenheid, van congestie, van ingezonken-
heid, matheid, van een zwakke pols, van hoofdpijnen, en Geelkerken kon
zich slecht concentreren. In Nijmegen werd hij behandeld door de specia-
list J. Wiardi Beckman, zenuwarts, die, net als Peters, van meet af aan be-
zwaar maakte tegen het wonen en werken in Purmerend. Verboden werd
het Geelkerken echter niet.23 Hij wandelde en sliep veel, en hij nam regel-
matig een bad, zo blijkt uit de correspondentie met het thuisfront. Beck -
man kon hem aanvankelijk niet veel vertellen, zo schreef hij naar huis, de
behandeling was nog maar net begonnen.24 Zijn vrouw kwam de eerste tijd
af en toe een dagje over, later meestal een weekend. Geer, zo schreef Geel -
ker ken in een brief van 9 maart, moest nog maar niet meekomen, dat was
veel te vermoeiend. Waarschijnlijk heeft hij zijn zoon pas in mei weer ge-
zien. Dat was een experiment. De dokter wilde namelijk weten wat er zou
gebeuren als Geer er ook een weekend bij zou zijn. Van teruggaan was nog
geen sprake, maar wel begon hij te verlangen naar een eigen kansel. ‘Ik
moet er niet aan denken weer te zitten in de Torenlaan.’25

In dit alles speelden oude thema’s een rol. Zo scheef hij in het voorjaar
aan zijn vrouw dat hij zijn hart bij Beckman had uitgestort en hem had
verteld hoezeer hij ertegen opzag om gereformeerd predikant te worden.
Ook had hij hem verteld over de problemen rond zijn dissertatie. Zelfs
Kuyper en de lintjeszaak waren aan de orde gekomen. ‘Ongemerkt komt
hij achter alles’, zo constateerde Geelkerken, die, naar het oordeel van Beck -
man, te lang onder te grote spanning geleefd had.26

Behalve met Wiardi Beckman had Geelkeren een vertrouwelijke verstand-
houding met de hervormde predikant van Groesbeek, dr. D.G.W. Muller
Massis.27 ‘Hoe heeft de wijze, waarop hij de heilige bediening vervulde, mij
het ideaal van mijn jeugd en van heel mijn vroeger leven om Evangelie-
dienaar te worden als met nieuwen glans voor den geest gesteld!’28 De
contacten met Muller Massis bleven, ook nadat Geelkerkens leven zijn ge-
wone loop had hernomen.

Met dit al wordt opnieuw duidelijk dat Geelkerken zich van meet af niet
helemaal in de Gereformeerde Kerken heeft thuis gevoeld. Hij paste niet
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goed in de rechtlijnige en soms nogal rationalistisch georiënteerde Gerefor -
meerde Kerken. Tegelijkertijd moet worden gezegd dat Geelkerken alle
eigenschappen had die vaak aan gereformeerden worden toegeschreven.
Als er iemand ‘gereformeerd’ was, dan was hij het wel. Hij had dezelfde
strijdbare natuur als zovele anderen in zijn kring, ook hij wist van geen
ophouden als hij meende gelijk te hebben, ook voor hem was de zaak be-
langrijker dan de mensen die erbij betrokken waren, ondanks al zijn vroom -
heid was hij een geharnast debater op oorlogspad. In die zin paste hij veel
beter in de Gereformeerde Kerken dan verwante collegae als B. Wielenga
en Joh.C. Brussaard, die veel zachtmoediger waren. Maar juist daarom kon-
den zij hun taak wel blijven vervullen, in tegenstelling tot Geelkerken.
Diens moeder zond hem eens een gedicht van N. Beets uit 1852, waarin ze
haar zoon herkende.29 Ik denk dat ze gelijk had.

Ontdekkingen

Ik vond een man, een man van staal,
Een man van stalen moed,
Een man van onvermengd metaal –
En toch van vleesch en bloed.

Ik vond een man, met ijs omschorst,
Voor lof- en naspraak koel –
Maar, in het binnenst van zijn borst
Vond ik een warm gevoel.

Ik vond een man, ten strijd gereed,
En vaardig toe te slaan –
Maar, schoon hij van zijn wang niet gleed,
Zag ’k in zijn oog een traan.

Ik vond een man met vrijen nek,
Van eedlen geest bezield –
Juist kwam hij uit zijn bidvertrek:
Hij had voor God geknield.

purmerend en verder
Purmerend ondertussen wachtte geduldig af en betoonde regelmatig be-
langstelling. Deze trouw was treffend, vond Geelkerken. Hij was er echter
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niet zeker van dat hij inderdaad naar Purmerend zou gaan. Het laatste
woord in dezen was aan dr. Beckman.30 Dat woord klonk eind mei, toen
Beckman een verklaring over Geelkerkens gezondheid opstelde die als
volgt eindigde: ‘Ondergeteekende acht het dus noodzakelijk dat dr Geel -
kerken voor het beroep te Purmerend bedankt en zich voorloopig bepaalt
tot een gemakkelijke taak in een gezonde streek.’31 Geelkerken aarzelde,
hij kon er nog niet toe komen dit attest snel te versturen. Beckman bleef
echter bij zijn mening. Met zijn verstand moest hij hem natuurlijk gelijk
geven, schreef Jan aan Ida. ‘Maar ik gevoel het zoo sterk als ontrouw, zwak -
heid, ongeloof; omdat ik indertijd al zooveel bezwaar had.’32 Hij heeft het
attest uiteindelijk toch verstuurd. In de begeleidende brief vroeg hij de
kerkenraad hem van zijn verplichtingen te ontslaan.33 Eventuele materi -
ele schade die de kerk van Purmerend hierdoor had geleden, beloofde hij
te vergoeden.

De kerkenraad meldde hem dat hij contact zou opnemen met consulent
M. van de Mast (Edam) en met deputaten, de ontslagbrief kwam een week
later.34 Daarmee was Geelkerken een vrij man. Piet Jukkenekke, inmiddels
predikant in St. Pancras, verheugde zich erover dat het beroep niet door -
ging. Purmerend was zijns inziens een wespennest.35 Maar voorlopig was
Geelkerken nog wel ziek, hoewel het langzaamaan beter met hem ging.
In de zomer was hij zodanig hersteld dat zijn gezin zich bij hem kon voe-
gen.36 Begin november keerde hij terug naar huis.37

Voordat hij naar Hilversum terugkeerde, had Geelkerken via de pers te
kennen gegeven dat hij weer beschikbaar was voor de dienst des Woords
in de Gereformeerde Kerken.38 De Gereformeerde Kerk van Epe reageerde
direct, zowel op de mededeling in De Standaard als op een ‘broederlijk’
schrijven van T. Ferwerda. Want op maandag 12 september wendde de scri-
ba van de kerkenraad, G. Scholten Lzn, zich tot Geelkerken met een preek-
verzoek voor de achttiende of de vijfentwintigste september met het oog
op een eventueel beroep.39 Aan Ferwerda, wiens ouders in Harderwijk
woonden, vroeg men nadere inlichtingen. Geelkerken, van zijn kant,
wendde zich eveneens tot Ferwerda.40 Deze wist te vertellen dat Scholten
getrouwd was met een meisje Westerink, en daarmee de zwager was van
Geelkerkens studiegenoot G.Ch. Aalders, die ook met een meisje Weste -
rink was getrouwd.41

Blijkbaar had Geelkerken wel oren naar dit beroep, want een week later
kwam Ferwerda op verzoek van Geelkerken met uitvoeriger inlichtingen.42

Hij tekende Epe als een prettige gemeente, ‘een voortreffelijke Veluwse
plaats’. Hier en daar was er sprake van een minder gezonde mystiek, er
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was een geringe deelname aan het avondmaal, en soms was er een wat or-
thodoxe vormelijkheid. Maar dat alles moest geen belemmering zijn om
een eventueel beroep aan te nemen, hij achtte zijn vriend in Epe uitstekend
op zijn plaats. In dit verband mag gewezen op het feit dat de kerkenraad
bij ontstentenis van een predikant liever preken las van Smijtegelt en ande-
re oude schrijvers dan van de gereformeerde H. Hoekstra, wiens preken-
bundel door de synode was aanbevolen.43 Het was inderdaad, zoals Fer -
wer da constateerde, een gemeente met piëtistische trekken.44 Ook J. Gispen
van Barneveld kwam met inlichtingen, onder meer ook over een conflict
dat zich tussen het hoofd der school H.H. Kerkhoven en ds J.J. Ba jema,
van 1899 tot 1905 predikant te Epe, had voorgedaan.45

Zondag 25 september preekte Geelkerken te Epe.46 De dag daarop werd
de gemeente gehoord. De kerkenraad had een drietal geformeerd: A. Boe -
kenoogen uit Apeldoorn, J. Segboer uit Voorthuizen en Geelkerken. Van de
33 stemgerechtigde mannelijke lidmaten stemden er 28 op Geelkerken,
ook al had deze bedongen dat hij gedurende het eerste jaar slechts een-
maal per zondag zou preken.47 Consulent was G.Ch. Aalders, die dat week -
end toevallig op familiebezoek was in Epe. Een dag later werd een toelich-
ting op de beroepsbrief verstuurd.48 Het traktement bedroeg f 800,-. Verder
had hij vrij wonen en zou de kerk zich voegen naar de gebruikelijke pen -
sioenregelingen. Daarna volgde nog enige correspondentie over de door
Geelkerken noodzakelijk geachte verbouwing van de pastorie, op 11 okto-
ber 1910 kon Scholten hem melden dat de kerkenraad besloten had de pas-
torie te verbouwen zodra het beroep was aangenomen. Men had, om die
verbouwing te financieren, een onderhandse lening gesloten tegen 4 pro-
cent. De leden van de kerkenraad stonden daarvoor persoonlijk borg.
Tegen zo veel welwillendheid kon Geelkerken niet op en hij nam het be-
roep aan. Zelfs de gevraagde inlichtingen van zijn voorganger J.J. Bajema
hadden hem niet kunnen weerhouden. Deze had het moeilijk gehad in
Epe en zijn beroep naar elders was een gebedsverhoring geweest.49 On -
getwijfeld heeft Geel kerken dit beroep uit Epe ook als zodanig ervaren en
heeft hij daarom het beroep aangenomen. In een brief van Scholten van 19
oktober wordt de ontvangst bevestigd van de brief waarin Geelkerken
meldde dat hij het beroep had aangenomen. Een paar weken later deed hij
zijn peremptoir examen.50

Uit die tijd dateert een briefkaart van Bas ter Haar Romeny, waarin deze
op kleermakerij Jörg te Utrecht wees. Geelkerken kon daar uitstekend te-
recht voor een toga.51 Dat was onder gereformeerden eigenlijk geen ge-
bruik. Taeke Ferwerda dreef de spot met hun studiegenoot Christiaan
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Warner, door hem bevestigd als predikant te Brussel. ‘Dat kleine manne-
tje heeft zich, ter maskeering van zijn uiterlijke Wenigkeit, een toga aan-
geschaft!’52 Geelkerken heeft ongetwijfeld van deze weerstand geweten,
maar zou desondanks levenslang een toga dragen, met baret. Toen hij be-
gon werd naar eigen zeggen in de regionale kerkelijke pers de draak gesto-
ken met de toga, maar daar trok hij zich niets van aan. Het was voor hem
geen ambtsgewaad, maar een liturgisch gewaad. Overigens besefte hij dat
de toga behoorde tot de adiaphora, de zaken die geen aanleiding hoeven
te geven tot confessionele verschillen.53

De Gereformeerde Kerk te Epe was een kleine kerk, in 1888 geïnstitueerd
als protest tegen het vrijzinnige karakter van de Hervormde Gemeente ter
plaatse.54 Ds. J.H. Houtzagers van Kootwijk was toen consulent.55 Sinds -
dien was de gemeente van 15 leden gegroeid tot ongeveer 250 leden in 1911,
van wie er 150 belijdend lid waren.56 Van 1899 tot 1905 was ds. J.J. Bajema
daar predikant geweest, die niet zonder rumoer naar Oostzaan was ver-
trokken. Geelkerken werd dus zijn opvolger.

De bevestiging vond plaats op zondag 5 februari 1911 en werd geleid door
ds. K. Fernhout (1858-1953) uit Utrecht, een huisvriend van Geelkerkens
ouders.57 Aan de handoplegging namen naast Fernhout ook zijn beide
vrienden Jan Netelenbos en Aart van Schelven deel.58 Geelkerken koos als
thema voor zijn intreepreek: ‘Het ambt van den evangelie-dienaar.’ Een
en ander werd toegelicht aan de hand van Handelingen 20:24: ‘Maar ik acht
op geen ding, noch houd mijn leven dierbaar voor  mijzelven, opdat ik
mijnen loop met blijdschap mag volbrengen, en den dienst welken ik van
den Heere Jezus ontvangen heb, om te betuigen het Evangelie der genade
Gods.’

Het is, zo hield Geelkerken zijn gemeente voor, een tekst uit de afscheids-
toespraak van Paulus toen hij Efeze verliet. Niet dat hij die gebeurtenis
wilde vergelijken met zijn intrede. ‘Zulk een al te dwaze zelfoverschat-
ting en droefgeestige overdrijving is mij ten enenmale vreemd.’59 Maar de
woorden van Paulus zeggen iets over het ambt van evangeliedienaar en
waren dus richtinggevend voor zijn eigen handelen. Ik wijs op twee pas-
sages. In de eerste sprak hij uit dat het hem een eer was de Gereformeerde
Kerken te dienen. Maar kerkisme was hem vreemd, en hij wenste de gaven
Gods die aan andere delen van Christus’ kerk waren geschonken niet te mis -
kennen. Hij zou de dag zegenen die ‘meerdere kerkelijke eenheid schenkt
aan allen, die het Evangelie van Gods genade belijden en beleven’.60 Een
tweede opmerkelijke passage is die, waarin hij uitsprak dat hij zich een
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dienaar wist van Christus. Geen dienaar van een kerk, van een richting,
van mensen, maar dienaar van Christus, sprekend in Zijn naam, niet ‘een
menschenwoord, maar Zijn Evangelie’.61 Daarom zou hij vrijmoedig, on-
vervaard, zonder aanzien des persoons spreken zonder zwakheid, zonder
vrees. Dat was zijn taak, daar lag zijn roeping, aldus Geelkerken.

Het is de ‘hele’ Geelkerken die zich aan Epe presenteerde. Oecumenisch
georiënteerd, onvervaard, overtuigd van zijn roeping. Toen hij aan het slot
van de dienst Fernhout bedankte, konden zij beiden niet bevroeden hoe
ze 15 jaar later tegenover elkaar zouden komen te staan, onder meer juist
vanwege deze zelfde houding.

Maandag 6 februari 1911 begon voor Geelkerken het ‘gewone’ predikants-
bestaan, met zijn preken, zijn catechisaties, zijn huisbezoek en zijn verga-
deringen. Die laatste staan opgetekend in het notulenboek van de kerken-
raad. Het blijkt daaruit dat Geelkerken in de liturgie enkele wijzigingen
wilde doorvoeren en dat de meeste daarvan door de kerkenraad werden
geaccepteerd.62 Deze hield echter vast aan het gebruik dat de predikant de
mededelingen voor zijn rekening nam. Geelkerken meende blijkbaar dat
de mededelingen niet tot de dienst des Woords behoorden en daarom ook
door een ouderling gedaan zouden kunnen worden. Verder werd in de
loop der jaren de verhuur van zitplaatsen afgeschaft (waardoor de ‘rijken’
de beste, de ‘armen’ de slechtste plaatsen hadden), er kwam een uitleenbi-
bliotheek om de kennis van de gemeente te vergroten, en bij de huwelijks-
bevestiging werd voortaan een Bijbel aangeboden.63 Verder was er aan-
dacht voor het huisbezoek, werd er gewaarschuwd tegen de ‘lijdelijkheid’
en werd het kerkbezoek in het oog gehouden. Die lijdelijkheid kwam in
zijn prediking regelmatig terug. Geelkerken kon ‘onderwerpelijk’ pre-
ken. Het ging hem om Jezus Christus, die werd gekruisigd, maar niet als
‘object’, niet als theologische waarheid die we zonder meer kunnen begrij-
pen. Wil de prediking duidelijk worden, dan moet de hoorder daaraan
deelhebben. Dat wil zeggen dat Geelkerken sterk aandrong op het komen
tot Christus, op de ware verootmoediging, dat hij wees op de wijze waar-
op een mens zich het heil kon eigen maken, dat hij onderscheid maakte
tussen onbekeerden, tragen van hart en ware gelovigen. Van een valse lij-
delijkheid wilde hij niets weten.64 Het was een thema dat in die tijd in
meer plaatsen speelde. Zijn vriend Aart van Schelven sprak erover op de
predikantendag van 1913 en gaf zijn toespraak uit als brochure.65

Geelkerken waakte niet alleen over het zielenheil van zijn gemeente -
leden, maar ook over hun politieke voorkeur. Zo verwijderde hij eens een
pamflet uit de kerk waarin gewezen werd op de onrechtvaardige verhou-
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dingen in Nederland tussen armoede en rijkdom, arbeiders en fabrikan-
ten, onderbetaling en rijke baronnen. Ook werd daarin reclame gemaakt
voor de socialistische bladen Recht voor allen en Recht door zee. Hij tekende op
het pamflet aan: ‘Een aantal exemplaren door mij verwijderd uit voorpor-
taal kerkgebouw.’66

Als het moest hield de kerkenraad zich ook bezig met minder verheven
zaken. Want toen Geelkerken enkele maanden in Epe woonde, bleek de
beerput verplaatst te moeten worden.67 De stank was ondragelijk.

Een andere kwestie was een botsing met het schoolhoofd H.H. Kerk -
hoven, die zich negatief over Geelkerken had uitgelaten toen hem vanuit
Vlissingen om inlichtingen werd gevraagd.68 Dit kwam Geelkerken ter
ore, die Kerkhoven nogal hardhandig ter verantwoording riep. Geel ker -
ken liet zich door Vlissingen uitvoerig informeren en sprak vervolgens
Kerkhoven aan, die een en ander bij de kerkenraad van Vlissingen recht-
zette en aan Geelkerken een schriftelijke schuldbelijdenis overhandigde.
Opvallend is dat Geelkerken hier buiten zijn kerkenraad om handelde.
Pas toen de zaak tot een einde was gebracht, stelde hij de kerkenraad van
de kwestie in kennis.69 Hij achtte het ‘alleszins geraden met ’t oog op ’t ge-
beurde een open oog te houden op den betrokken persoon’. Daarmee was
dit conflict uit de wereld. Kerkhoven was verpulverd onder het gelijk van
Geelkerken. Het is een kenmerkende manier van doen. We kwamen dit ook
tegen in het conflict met mevrouw Geesink en het conflict met Bavinck.
Met Bavinck was het anders gelopen dan Geelkerken had gewild, en ook
later zou hij niet elk gevecht winnen. Maar als hij meende dat hem onrecht
werd aangedaan, aarzelde hij geen moment.

Ondertussen bleek het herstel van Geelkerken door te zetten, zodat hij
na een jaar twee diensten per zondag kon leiden.70 Overigens was het
kerkbezoek in die avonddiensten van dien aard dat Geelkerken van de
kerkenraad de vrijheid kreeg om de gemeente op dit verzuim te wijzen.71

In 1913 kwamen daarbij de catechisaties op de legerplaats bij Oldebroek,
in 1914 verzorgde hij daar tevens een aantal kerkdiensten.72 Een welkome
afwisseling in het soldatenleven, waarin de verveling de grootste vijand
was.73 Ook werd hij benoemd tot lid van het bestuur van de Vereniging
Militair Tehuis in Oldebroek74, en natuurlijk stond de pastorie open voor
een al dan niet verdwaalde soldaat, zoals een van hen dankbaar meldde in
De Nederlandsche Krijgsman.75

Vanzelfsprekend was Geelkerken actief in de classis Apeldoorn. Samen
met collega A. Boekenoogen schreef hij bijvoorbeeld een rapport betref-
fende de tucht over doopleden die er niet toe kwamen om belijdenis te
doen of die zich misdroegen. Een leeftijdsadvies wilden deputaten niet
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geven, wel stelden ze dat een plaatselijke kerk geen dooplid mocht schrap-
pen zonder dat de classis geraadpleegd was. In geval van misdragingen
achtten deputaten de uitoefening van de tucht noodzakelijk, maar een
kerkelijke schuldbelijdenis werd afgeraden. Het rapport spreekt van ‘in-
complete tucht’.76 Geen schuldbelijdenis, wel een vermanend huisbezoek
bijvoorbeeld. Het rapport werd welwillend ontvangen en bij de kerken
aanbevolen.77 Verder was Geelkerken deputaat voor de examina en voor
het nazien van het archief.78 Eenmaal zat hij als assessor in het modera-
men.79 En toen hij Epe verliet, bedankte zijn collega Joh.C. Brussaard hem
voor zijn bijdragen aan de coetus Zwolle, een kring van predikanten die
regelmatig bij elkaar kwam om elkaar te bemoedigen en te steunen. Geel -
kerken wordt door Brussaard een der vaders van de coetus genoemd. Het
blijkt uit dezelfde brief dat hij van die kring secretaris is geweest.80

Dat zijn gezondheid hem steeds meer bezigheden toestond, blijkt wel
uit zijn bijdragen aan zendingsbijeenkomsten. Hij was een van de sprekers
op de provinciale zendingsstudiedag in de classis Apeldoorn van 17 april
191281 en sprak (als enige niet-hervormde) op het hervormd Provinciaal
Noord Hollandsch Zendingsfeest dat op 21 augustus 1912 te Velsen gehouden
werd.82 In datzelfde jaar bezocht hij het godsdiensthistorisch congres te
Leiden.83 Kortom, Geelkerken ontplooide weer, als in zijn studententijd,
allerlei activiteiten naast zijn eigenlijke taak. Het valt echter op dat hij
weinig publiceerde. In het Gereformeerd Theologisch Tijdschrift (gtt) zoeken
we zijn naam tevergeefs, en als hij al de vergaderingen van de predikanten-
vereniging bezocht, dan heeft hij zich buiten de discussies gehouden.84

Het gtt werd in deze jaren onder meer gevuld met artikelen van J. Rid -
derbos, G.Ch. Aalders, S. Greijdanus, F.W. Grosheide en A.G. Honig. De
eersten hielden zich bezig met exegetische vraagstukken, vaak in reactie
op de Schriftkritiek, Honig kon niet genoeg krijgen van de ethische theo-
logie en publiceerde daarover het ene na het andere artikel. Dat betekent
dat het g t t vooral leefde bij de gratie van de tegenstanders der gerefor-
meerden. Daar deed Geelkerken niet aan mee. Het is alsof hij enigszins op
afstand van de gereformeerde wereld bleef. Zelfs in de prekenserie Meniger -
lei genade komen we hem vooralsnog niet tegen, anders dan zijn vrienden
Van Schelven en Ferwerda. Wel hield hij de literatuur over de godsdienst-
psychologie bij, maar publiceren deed hij niet.85

geelkerken en de eerste wereldoorlog
Sinds het begin van de eeuw bloeide de wapenindustrie als nooit tevoren.
Velen sloegen dit met zorg gade, en er was dan ook een sterke roep om vre-
de. In 1898 en in 1907 werden er internationale vredesconferenties gehou-
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den, in 1913 werd te Den Haag het Vredespaleis geopend – Den Haag als
hoofdstad der wereldvrede –, een jaar later brak desondanks de oorlog uit.
Vooral aard en omvang van het geweld dat zich toen openbaarde waren een
schok: zij gingen het voorstellingsvermogen te boven. De Eerste Wereld -
oorlog was in meer dan één opzicht een ‘grote oorlog’.

Niet voor iedereen kwam de oorlog als een volslagen verrassing. Het
was de wapenwedloop die de mensen onrustig maakte, het was de hou-
ding van de grote mogendheden die mensen wakker schudde.86 Geel ker -
ken deelde in die verontrusting. In 1911, ten tijde van de tweede Marokko-
crisis, wees hij zijn toehoorders op het dreigende oorlogsgeweld, ondanks
alle inspanningen voor de vrede.87 ‘De volken zijn niet verbroederd, de
zwaarden, de geweren, de kanonnen zijn niet omgesmeed tot spaden, en
houweelen, en andere werktuigen des vredes. Tot de tanden toe gewapend
staan de mogendheden dreigend tegenover elkaar. Geen plechtig bezwo-
ren overeenkomsten leiden hen. Wat hen weerhoudt tot den krijg schijnt
nog alleen te zijn de verantwoordelijke beslissing: wie het eerst de ver-
schrikkingen van den oorlog zal durven te ontketenen. En reeds rees voor
ons aller oog dat ontzettend beeld op der slagvelden met hun kletterende
wapenen, hun bulderend geschut, hun trappelende paarden, hun vlam-
mende brand en rook van kruit, en hun duizenden en tienduizenden ker-
mende, bloedende, stervende gevallenen.’ Dit alles was voor Geelkerken
de ‘krachtige hand Gods’, die zich verhief tegen een godloze en goddeloze
cultuur. Hier wordt de cultuur genadeloos tegen het goddelijk licht ge-
houden, hier sprak iemand die de tekenen der tijden verstond! Onder an-
deren in G. Doekes en H. Hoekstra trof hij op dit punt geestverwanten.88

Overigens waren de meeste preken van Geelkerken minder cultuurkri-
tisch en meer op de individuele vroomheid gericht.

In 1914 nam de politieke spanning in Europa toe. Zozeer zelfs, dat de
Nederlandse regering op vrijdag 31 juli 1914 de mobilisatie afkondigde.
Zaterdag 1 augustus dienden alle militairen zich te melden bij hun kazer-
ne. Het leidde tot een run op de banken, waar mensen hun papiergeld zo-
veel mogelijk wilden wisselen tegen gouden en zilveren munten, het leidde
tot een run op de winkels om maar zo veel mogelijk voedsel te hamsteren
voor het geval dat… De volgende dag, zondag 2 augustus 1914, preekte
Geelkerken in de Oosterkerk te Utrecht. J.J. Buskes jr., toen 15 jaar oud, zat
in de kerk en beschreef later wat hij meemaakte. ‘De kerk was stampvol.
Van de preek herinner ik me niets meer. Ik weet niet eens meer, wie de do-
minee was. Ik weet alleen dit éne, dat de angst voelbaar in de kerk hing en
dat er gebeden werd: O, God, spaar Nederland! De bedehuizen waren meer

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40



92

nog dan gewoonlijk bedelhuizen.’89 Als tekst had Geelkerken gekozen 1
Petrus 5:7: ‘Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.’
Over deze zelfde tekst preekte hij ook op zondag 9 augustus, een zondag
die vanwege een oproep van de synode in het teken stond van de uitgebro-
ken oorlog.90 Het was een bemoedigende preek over een tekst die uitste-
kend aansloot bij de gebeurtenissen van de dag. Toch ging het Geelkerken
niet alleen om de zorgen over ons vaderland of over ons buurland. Als
christenen, zo hield hij zijn gehoor voor, hebben we nog een andere be-
kommernis. Wat ons overkomen is, achtte hij een oordeel Gods. Zelf wilde
hij de schuldigen niet aanwijzen, hij wist niet wie de schuldigen waren.
‘God weet het. En Hij zal oordeelen.’ Maar God gebruikte dit alles als zijn
gesel over onze zonden. Die bestonden hieruit dat de lange tijd van vrede
en voorspoed niet genoeg gewaardeerd was. Integendeel, er was sprake
geweest van zedeloosheid, ongeloof, wetteloosheid. Hij keek daarbij niet
alleen naar Duitsland, maar hij riep tevens op tot zelfonderzoek. ‘Gij, hoofd
voor hoofd, wie zijt gij geweest?’ Dat was de grootste bekommernis in deze
dagen. Maar de tekst geeft ons de raad om die bekommernis aan God toe
te vertrouwen. Het is een krachtige bemoediging. ‘Want Hij zorgt voor U.’
Dat wilde zeggen: God regeert. Het was zijn plan, het diende zijn raad.
‘Laat Hem besturen waken, ’t is wijsheid wat Hij doet’, zo citeerde hij een
bekend gezang. Want er was niet alleen sprake van een oordeel, ook van
‘zonde-vergevende liefde’. ‘O, welk een heil ligt daarin te midden van de
nood der tijden.’ Hij eindigde met het citeren van het lied ‘Veilig in Jezus’
armen’, uit de bundel van Johannes de Heer.

Opmerkelijk is zijn oproep in een regionale krant om kritisch naar
Duitsland te kijken. België verdiende onze steun, zo vond hij.91 Blijkbaar
durfde hij in de krant meer te zeggen dan vanaf de kansel.92 Enkele weken
later ging hij in op de vraag hoe christenen dienen aan te kijken tegen de
verstoorde droom der pacifisten.93 Was die beweging uit ‘den Booze’ of
uit God? Een eenvoudig antwoord achtte hij niet mogelijk. Er is sprake
van beginselen die een christen niet kan delen, en er worden beginselen
miskend die voor een christen juist heel belangrijk zijn. Tekenend achtte
hij de plaats die het Christusbeeld in het Vredespaleis innam. Niet in het
middelpunt, maar op een ondergeschikte plaats, ergens in het trappor-
taal. En tegenover al het optimisme van de vredesbeweging wees hij op
het christelijk besef dat de wereldvrede pas zal komen na een grote crisis
met de wederkomst van Christus. Hij achtte het de taak van de christenen
om te blijven strijden tegen elke onrechtmatige oorlog en te zoeken naar
rechtmatige vrede.
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Lag in Geelkerkens eerste oorlogspreek een groot accent op troost, kenmer-
kender voor zijn oorlogspreken lijkt de preek te zijn die hij op 16 augustus
1914 hield over Jeremia 3:12-14. Meer en meer kreeg Geelkerken iets van
een boeteprediker.94 ‘Ga henen, en roep deze woorden uit tegen het Noor -
den, en zeg: Bekeer u, gij afgekeerde Israël! spreekt de heere, zoo zal Ik
mijnen toorn op ulieden niet doen vallen; want Ik ben goedertieren, spreekt
de heere. Ik zal den toorn niet in eeuwigheid behouden. 13 Alleen ken uw
 ongerechtigheid, dat gij tegen den heere, uwen God, hebt over treden, en
uwe wegen verstrooid hebt tot de vreemden, onder allen groenen boom,
maar gij zijt mijner stem niet gehoorzaam geweest, spreekt de heere. 14
Bekeert u, gij afkeerige kinderen! spreekt de heere, want Ik heb u ge-
trouwd, en Ik zal u aannemen, één uit eene stad, en twee uit een geslacht,
en zal u brengen te Sion.’

Het is, aldus Geelkerken, heden ten dage een tijd van bezoeking en ge-
richt, een tijd van oordeel en van toorn. Nederland mag dan neutraal zijn,
maar voor hoe lang nog? Ook ons slaat de verschrikking om de ziel. Hij
wilde een woord Gods spreken, een ‘woord dat U bij sprake van de Heilige
Schrift de roepstem doet verstaan van wat er thans geschiedt’. De tekst uit
Jeremia, zo vervolgde hij, is een ‘donderwoord’ Gods, in eerste instantie
gericht aan het adres van de tien stammen van Israël, maar dan ook aan
het adres van de kerk, die op haar beurt de afgoden achterna is gelopen.
Ook de christenvolken hebben God als het ware ‘opgezegd’ door vertrou-
wen te stellen op geld en goed, op vooruitgang en beschaving. Wij konden
God wel missen. We hadden wetenschap, kunst, economie, ijdel genot,
weelde. De vrede scheen onder de mensen voorgoed gevestigd. Niets stond
de schoonste toekomst der mensheid nog in de weg, zo voelde men. Men
stelde op alles vertrouwen, behalve op God. En nu blijken de wetenschap,
de Verlichting en alles toe te gaan naar de hel van het demonische. Maar in
de toorn des Heren hoorde Geelkerken een roepstem om tot God terug te
keren. Er zal verbrijzeling moeten zijn des harten, zo meende hij.

In het godsbeeld klinkt duidelijk door dat God niet alleen barmhartig,
maar ook rechtvaardig is, om het met de woorden van de Heidelbergse
 catechismus te zeggen.95 God is een ‘naijverig God’, een God die de zon den
wreekt. Tegelijkertijd is Hij de barmhartige Vader, tot wie de mensen al-
tijd kunnen terugkeren. Voor het besef van Geelkerken, voor het besef van
zijn tijdgenoten, lagen de wrekende gerechtigheid en de barmhartigheid
Gods in elkaars verlengde: God strafte om te redden. Dat de God die de
vrede wenste zelf de oorlog als instrument koos om zijn mensenkinderen
te straffen, riep nauwelijks vragen op.96

Ook het stramien van zijn preken is herkenbaar. Meestal begon Geel -
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kerken met een schets van de actuele situatie, om vervolgens de tekst te
behandelen en daarna op die situatie toe te passen. ‘Zo spreekt de Heer.’
Heeft een tekst meerdere themata, bijvoorbeeld: inkeer én gebed, dan
volgt na ieder thema een toepassing. Het zijn heldere preken, goed inge-
deeld, goed te volgen, en altijd in verband met de actualiteit. Waar het
gaat om de oorlog, valt op dat het inclusieve preken zijn. Geelkerken bleef
niet staan bij de goddeloze en godloze cultuur die nu de wrange vruchten
plukte van haar godloos karakter. Het oordeel Gods trof ook de christen-
volken die zich aan afgoderij hadden schuldig gemaakt. Hij wees daarbij
niet alleen met de vinger naar de oorlogvoerende mogendheden, hij wees
ook naar het Nederlandse volk, ja zelfs naar de kerk. Wat verder opvalt is
dat de zonden tamelijk ‘algemeen’ zijn: het vertrouwen op de wetenschap,
op de economie, op geld en goed. Er waren wel concrete verwijzingen, bij-
voorbeeld dat met de oorlog een einde kwam aan een lange periode van
voorspoed en dat het Vredespaleis in feite achterhaald was. Maar wat zijn
toehoorders in Epe hiermee moesten, is toch niet helemaal duidelijk. In
die zin lijken de preken naar aanleiding van de oorlog over de hoofden van
de toehoorders heen te zijn gegaan.

Met zijn preken voegde Geelkerken zich in het onder gereformeerde
predikanten gangbare patroon.97 Dat blijkt wel uit de prekenserie Meniger -
lei genade en de officiële reactie van de generale synode van 1914 op het uit-
breken van de oorlog. Er kwam meer besef van distantie tussen evangelie
en cultuur, van verwereldlijking van de kerk en er kwam aandacht voor het
einde der tijden. Niet alleen Geelkerken preekte inclusief, ook anderen
deden dat. Maar de kern lag toch wel in het besef dat de moderne cultuur
‘van God los’ was. Dat blijkt ook uit de verklaring die de synode van Den
Haag in 1914 deed uitgaan, onder meer op verzoek van de kerk van Epe.98

De Gereformeerde Kerken in Nederland, in Synode vergaderd te 
’s-Gravenhage, in een tijd, waarin een schrikkelijke oorlog de volken van
Europa teistert, overwegende, dat deze oorlog over de volken van Europa
zoo namelooze geestelijke en stoffelijke ellenden uitstort als misschien
geen tevoren, overwegende, dat hij onberekenbare schade toebrengt aan
den naam, den invloed en de verbreiding van het Christendom, over -
wegende, dat hij tusschen volken, die krachtens  afkomst, beschaving en
belijdenis bij elkaar behooren, eene verwijdering brengt, die samen -
werking voor langen tijd onmogelijk zal maken, overwegende, dat de
 verhoudingen tusschen de volken evenzeer als die tusschen de personen
behooren te rusten op de door het Christendom beleden heilige beginselen
der Goddelijke wet; en, schoon niet tredende in eene speciale beoordeling
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van de motieven, die eenige regeering tot deelneming aan dezen oorlog
hebben  bewogen, met smart constateerende, dat in dezen oorlog krachten
werken, die rechtstreeks ingaan tegen de Goddelijke wet, en dat in  dezen
schrikkelijken krijg met al de ellenden, daaraan verbonden, te zien is een
oordeel Gods over het verlaten van Zijnen heiligen wil;  overtuigd dat voor
het behoud der volken geen andere weg is dan de terugkeer tot het
Evangelie van christus, den heere; bidden God, Die alle dingen regeert
en uit het kwade het goede kan doen voortkomen, dat het Hem moge
 behagen de harten van Overheden en volken te  neigen tot verootmoe di ging,
en dat Hij in Zijne ontferming welhaast zulk een vrede schenkt, als Zijnen
Naam ter eer, Zijn Koninkrijk tot  zegen en den volken tot heil strekken kan;
en wekt alle kerken op, om  gezamenlijk en krachtiger dan tot dusverre te
pleiten voor het herstel en het behoud van den vrede, in den weg van het recht.

Met de uitspraak dat we in deze oorlog te maken hebben met een oordeel
Gods over onze zonden heeft de kerk een duidelijke mening verwoord zon -
der concreet een van de partijen als schuldige aan te wijzen.99 Maar zonder
meer stond vast dat de Eerste Wereldoorlog voor de Gereformeerde Ker -
ken niet te rechtvaardigen viel. Overigens constateert de dogmahistoricus
Dirk van Keulen dat er in kerk en theologie weinig aandacht voor de oor-
log was.100 Het is inderdaad niet tot een grondige theologische bezinning
op oorlog en bewapening gekomen. Maar Epe werd goed voorgelicht. Zo
was het ook Geelkerkens volgende gemeente, waar in de Overtoomsche Kerk -
bode door ds. A. van Dijken zeer regelmatig over de oorlog werd geschre-
ven.101 Of deze ook in zijn preken aandacht vroeg voor de oorlog, valt niet
meer na te gaan. Maar toen Geelkerken in 1915 als collega van Van Dijken
werd beroepen, waren diens preken in ieder geval ook een bron van con-
frontatie met de oorlog en het oorlogsgeweld. Mocht de lezer van het gtt
soms vergeten dat er een oorlog aan de gang was, de leden van de kerk van
Overtoom zouden het niet kúnnen vergeten omdat ze er voortdurend mee
werden geconfronteerd, hetzij door de kerkbode, hetzij door de preken van
Geelkerken. In 1917 kwamen de Gereformeerde Kerken samen met andere
kerken tot een ‘Getuigenis’ aangaande de oorlog, en regelmatig werd er
een bidstond uitgeschreven ‘voor de nood der tijden’. Een en ander mede
op aandrang van de kerk van Amsterdam-Zuid.102

Onduidelijk is, zo schrijven Grandia en Van der Laan, wat de Gerefor -
meer de Kerken in deze jaren voor vredesinitiatieven hebben genomen. Het
is kritiek die van te weinig historisch besef getuigt: niet alleen was Neder -
land neutraal en bleek zowel Groot-Brittannië als Duitsland zeer lange tenen
te hebben, maar ook was het in gereformeerde kring tot een zekere taak-
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verdeling tussen de kerk als instituut en de kerk als organisme gekomen.
Een gereformeerde synode die zich bezighield met de praktische kant van de
internationale vredesvraagstukken was eenvoudig ondenkbaar. En beide
keren dat de synode sprak, was dat in zeer duidelijke en scherpe bewoor-
dingen.

afscheid van epe
Het was in deze woelige jaren dat Geelkerken een beroep naar de kerk van
Overtoom (Amsterdam) aannam. Eerder al had hij beroepen naar Ren kum,
Voorthuizen en ’s-Hertogenbosch gekregen, maar geen daarvan had hem
kunnen doen besluiten om Epe te verlaten.103 Met dit beroep lag dat anders.
Afgezien van alle religieuze motieven die daarbij in het spel zijn geweest,
is dat ook wel begrijpelijk. Geelkerken was de begaafde zoon van een van
de founding fathers van de Doleantie te Utrecht, kind aan huis bij Rut -
gers, Van Schelven en Geesink, cum laude gepromoveerd. Maar het betrof
ook Jan Geelkerken die in staat was geweest met Bavinck een heftig con-
flict te hebben, die lang ziek was geweest en die predikant was geworden
in een dorp op de Veluwe. Deze Geelkerken keerde terug naar Amster dam,
het hart van de gereformeerde wereld. Weliswaar was de kerk van Over -
toom een zelfstandige kerk, maar burgerlijk behoorde Overtoom tot de
gemeente Amsterdam. Daarmee kreeg het beroep van Geelkerken iets van
een revanche, van een triomfantelijke terugkeer. Het was de wereld waar
hij thuishoorde en toch niet helemaal paste. Dat ook het traktement van
de kerk van Overtoom aanzienlijk hoger was dan in Epe zal Geel ker ken in
deze oorlogsjaren welkom zijn geweest. In veel pastorieën had de armoe-
de toegeslagen, en de 800 gulden traktement die Geelkerken beurde, was
weliswaar eenmaal met 100 gulden verhoogd, maar lag nog steeds ver on-
der de 1400 gulden als gewenst minimum.104

Natuurlijk wil ik hiermee niet zeggen dat Geelkerken louter en alleen
door dit soort motieven werd gedreven. Ongetwijfeld had hij oog voor de
voosheid van allerlei zaken die in het beroepingswerk een rol konden spe-
len, maar zijn vroomheid was van ontdekkende aarde en aan zijn authen-
ticiteit als evangelieprediker hoeft niet getwijfeld te worden. Ook niet aan
de zuiverheid van zijn motieven om het beroep naar Overtoom aan te ne-
men.

Op 9 mei 1915 nam hij afscheid van zijn eerste gemeente. Hij deed dat met
een preek over Hebreeën 13:20-21.105 ‘De God nu des vredes, die den groo-
ten Herder der schapen door het bloed des eeuwigen testaments uit de
dooden heeft wedergebracht,  namelijk onzen Heere Jezus Christus, 21 die
volmake u in alle goed werk, opdat gij zijnen wil moogt doen: werkende in
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u, hetgeen voor Hem  welbehaaglijk is, door Jezus Christus, denwelke zij
de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.’

Geelkerken was er vast van overtuigd dat God hem naar elders riep en
dat hij dus eenvoudig had te gehoorzamen.106 Maar ook al ging hij weg,
‘de God des vredes en de vrede uws Gods zijn dan toch gebleven’.107 Dat
was, ook in dit uur van afscheid, de rijkste vertroosting.

Jan Geelkerken begon aan een nieuw en veelbewogen hoofdstuk uit zijn
leven. In de geschiedenis van Epe staat hij bekend als een ‘predikant met
een grote inzet in een tijd, dat de gemeente stevige leiding nodig had’.108

Zijn opvolger werd Piet Jukkenekke, die hij op 31 oktober 1915 bevestigde
als predikant van Epe.109

De Gereformeerde Kerk te Overtoom (Amsterdam) was in 1887 onder lei-
ding van de energieke ds. B. van Schelven ‘tot openbaring gekomen’ in een
gebied dat tot 1896 burgerlijk en kerkelijk tot de gemeente Nieuwer-Amstel
behoorde.110 Een deel van haar leden woonde dan ook in het uitgestrekte
polderland ten zuiden van Amsterdam. In het dorp Amstelveen – het be-
stuurlijk centrum van de gemeente Nieuwer-Amstel – was behalve een
Hervormde Gemeente ook een Christelijke Gereformeerde Gemeente rijk,
die in 1892 meeging met de fusie tussen afgescheidenen en dolerenden. Zij
kerkten in het kerk gebouw van ‘aan de Hand naar Leiden’ (tegenwoordig:
 Handwegkerk aan de Handweg te Amstelveen) tussen het dorp Amstel -
veen en het gehucht Bovenkerk.111 De leden van de Nederduitsch Gerefor -
meerde Kerk van Am stel veen (Nieuwer-Amstel), zoals de naam luidde,
kerkten aanvankelijk in een schoolgebouw in de Visserstraat (later Eerste
Schinkelstraat genaamd), op 11 mei 1890 werd de nieuw gebouwde Schin -
kel kerk in gebruik genomen.112 Voorganger was ds. H.J. Reuijl, die zich in
1889 aan de kerk had verbonden. Toen de gemeente bleef groeien, huurde
men ook ruimte in de christelijke school aan de Borgerstraat, in het nieuw
opgeleverde Van Lennepkwartier. Tot een samensmelting van beide kerken
zou het niet komen. Daarvoor was de geografische en geestelijke afstand
tussen beide kerkgebouwen te groot. Met instemming van alle betrokke-
nen bepaalde de classis op 14 september 1892 dat beide kerken ‘op het een-
parig voorstel van beide kerkeraden en in overeenstemming met de plaat-
selijke gesteldheid en behoefte in twee kerken [bleven] gesplitst, elk met
hare eigene grenzen van elkaar gescheiden’. Voortaan was er sprake van een
Ge re for  meerde Kerk van Amstelveen, en een Gereformeerde Kerk van Over -
 toom (Nieuwer-Amstel).113

Reuijl werd in 1894 opgevolgd door ds. D.C.P. Sluyter, evenals deze leer -
ling van de vu. Het was, naar de termen van die tijd, een echte Doleantie -
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gemeente. Zijn opvolger G. Wisse, die in Kampen had gestudeerd en een
typische vertegenwoordiger was van de bevindelijke stroming onder de
gereformeerden, ondervond dan ook veel weerstand bij zijn komst naar
de kerk van Overtoom.114

Toen de Schinkelkerk gebouwd werd, telde de kerk zo’n 100 leden, het
jaarboek van 1915 noemt een getal van 3000 leden, van wie 1850 belijdend.
Deze groei was het gevolg van de gestage stadsuitbreiding, waardoor de
kerk van Overtoom langzaam van karakter veranderde. Behalve de kleine
winkeliers en de bewoners van de polders rond Overtoom bevolkten steeds
meer beter gesitueerden de kerkbanken.115 Voor ds. A. van Dijken die daar
sinds 1903 predikant was, werd dat te veel.116 Hij zag de omvang van zijn
gemeente bijna verdubbelen.117 Daarom besloot de kerkenraad in 1914 op
zoek te gaan naar een tweede predikant.118

Van het beroepingswerk hing nogal wat af, vandaar dat in veel kerken de
gemeente intensief meeleefde. Ze mocht namen van kandidaten voordra-
gen. Het samenstellen van een tweetal was het werk van de kerkenraad, die
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daarover vervolgens de gemeente hoorde en op grond daarvan een beslis-
sing nam. Zo ging het ook in de kerk van Overtoom. In deze gemeente
leefde bij een bepaalde groep een voorkeur voor ds. J.L. Schouten van
Arnhem, die dat meer dan eens aan de kerkenraad duidelijk maakte. Dit
tot ongenoegen van ds. Van Dijken, die daarover schreef in de Overtoomsche
Kerkbode.119 Of hier de kwestie A en B een rol speelde – de verhouding tus-
sen voormalig afgescheidenen en voormalig dolerenden – zoals H. Mari nus
later zou beweren, is niet duidelijk.120 De gemeente was uit de Doleantie
voortgekomen en (voormalig afgescheiden) Wisse was onder grote tegen-
stand beroepen. Wellicht heeft hij het goed gedaan of was de samenstel-
ling van de gemeente enigszins veranderd. Daarnaast kan een rol hebben
gespeeld dat men Schouten, die net als Wisse te Kampen had gestudeerd
(en dus een afgescheiden achtergrond had), kende. Hij was immers van
1904 tot 1911 predikant geweest te Watergraafsmeer. Schouten had een
goede naam en was niet bij uitstek gebonden aan een van beide richtingen
waaruit de Gereformeerde Kerken waren ontstaan. Hij was begaafd, be-
scheiden en wijs, en om die reden een veelgevraagd bestuurder in de ker-
ken.121 Maar de kerkenraad hield zich aan de geregelde gang van zaken. Op
26 november kwam Geelkerken als eerste uit de bus, gevolgd door A. Hoe -
neveld van Nijkerk. Zo werd het de gemeente voorgelegd, die zich met deze
voorkeur kon verenigen.122 Opnieuw waren er protesten, maar er was geen
reden om op de procedure terug te komen. Wel was het aanleiding om de
gemeente hierover vermanend toe te spreken.123

Op 3 december 1914 stond het bericht van Geelkerkens beroep naar Over -
toom in de krant, en de felicitaties stroomden binnen, onder meer van de
predikanten J.H. Houtzagers (Kootwijk), H.C. van den Brink (Dieren),
D.G.W. Muller Massis (Groesbeek) en J.B. Netelenbos (Mid del burg). De
laatste meende dat zijn vriend het beroep niet moest aannemen. Voor hem
was Overtoom geen Amsterdam, en als Geelkerken het beroep zou aanne-
men, zou hij ongetwijfeld het toekomstige beroep naar Amsterdam mis-
lopen.124 Blijkbaar was er voor Netelenbos een groot verschil tussen Am -
ster dam en Overtoom, en was hij zo overtuigd van de kwaliteiten van zijn
vriend, dat hij zeker was van een beroep naar Amsterdam. Maar zijn beeld
van de stad stamde uit zijn studententijd. De ontwikkeling had niet stil-
gestaan, het Overtoomse platteland was meer en meer verstedelijkt. De
meeste anderen die reageerden, onder wie zijn moeder en schoonvader,
waren positiever dan Netelenbos. Niet dat ze hem wilden beïnvloeden,
maar toch… Bemoedigend was het commentaar van Van den Brink, die
Van Dijken een ‘goed man’ noemde, ‘met wien eerlijke, trouwe samenwer-
king, dunkt me, wel mogelijk zal zijn’.125 Dat zou anders uitpakken.
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Geelkerken van zijn kant ging op onderzoek en stak hier en daar zijn voel-
horens uit. Van ene J. van der Linden uit Apeldoorn, die twee zusters had
die tot de kerk van Overtoom behoorden, vernam hij dat een deel van de
gemeente met alle geweld ds. Schouten wilde hebben. Dat was de reden
dat er op de gemeentevergadering 52 blanco stemmen waren ingediend.
Deze wist hem ook te melden dat ds. Van Dijken niet gesteld was op een
‘collega (concurrent); wat wel jammer, maar geen wonder is’, zo voegde
hij er veelbetekenend aan toe.126 Ook had Geelkerken contact gelegd met
Wiardi Beckman, de specialist die hem enkele jaren eerder met succes had
begeleid. Blijkbaar had hij hem in het bijzonder naar het voorkomen van
malaria gevraagd, want Beckman meldde dat dit in Amsterdam wel voor-
kwam, maar kon hem verzekeren dat het geen ongezonde stad was.127 Er
was zijns inziens dan ook geen enkel bezwaar om het beroep aan te nemen.
Ten slotte had Geelkerken inlichtingen over de gemeente gevraagd aan 
C. Schaink, waarnemend rector van het Christelijk Lyceum te Arnhem,
maar opgegroeid in Overtoom.128 Hij meende dat Geelkerken elders beter
op zijn plaats zou zijn en wees hem op het ‘tweeslachtig karakter’ van de
gemeente, samenhangend met haar ontstaan. Door de stadsuitbreiding
had het aantal Amterdammers langzamerhand de meerderheid verkre-
gen tegenover de ‘buitenmenschen’. Ook wist hij, ‘van horen zeggen’, dat
‘een sterke a-fractie’ zich van stemming had onthouden omdat deze lie-
ver ds. J.L. Schouten van Arnhem had willen beroepen, en dat ‘een zekere
hooggel. heer op de Oranje-Nassaulaan nog al eens eerste viool in den ker-
kenraad speelt of tracht te spelen’. Blijkbaar durfde hij zich tegenover
Geelkerken wel op deze wijze over R.H. Woltjer, hoogleraar in de klassieke
talen aan de vu, uit te laten. Dat is niet verwonderlijk. Woltjer was name-
lijk in zijn studententijd lid van de Gereformeerde Studentenbond, Schaink
was corpslid en behoorde tot de oprichters van i.v.m.b.o. Onder Geel ker -
ken en zijn vrienden stond Woltjer er niet goed op. Zo schreef Netelenbos
zijn oude vriend toen deze al hoog en breed in Amsterdam zat: ‘Is het
waar, dat “mijn zoon Rob” je diaken is? Dan beklaag ik je, maar, als je je
zelf niet beklaagt daarover, dan zal ik met je tevreden zijn.’129 Blijkbaar
waren de tijden of de mensen veranderd. In ieder geval klopte het beeld
niet, want Woltjer had zeer voor de komst van Geelkerken geijverd en zou
later een van diens grote steunpilaren worden.

Geelkerken bedankte voor het beroep.130 Het was nooit zijn verlangen ge-
weest om weer in Amsterdam te gaan wonen en hij zag in het beroep op dit
ogenblik niet de leiding Gods. Tastbaarder was zijn argument dat hij een
geleidelijke ontwikkeling van zijn predikantscarrière beter achtte. Met
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andere woorden: hij vond de overgang van het kleine Epe naar Overtoom
te groot. ‘Voor en tegen van aannemen en bedanken bleven voortdurend
in evenwicht. En waar de zaak op het oogenlijk der beslissing nog altijd
zoo staat, rest mij niet anders dan voor uw roeping te bedanken.’ Voor zijn
‘fans’ was dat een teleurstelling en ze wilden zich er niet zonder meer bij
neerleggen. S.A. Antonides, die hij nader over zijn motieven had geïnfor-
meerd, zocht contact met Woltjer.131 Besloten werd en petit comité te on-
derzoeken of een tweede beroep mogelijk was. Daarna was er telefonisch
contact tussen Woltjer en Geelkerken geweest en was er een afspraak ge-
maakt om elkaar op korte termijn in Utrecht te ontmoeten.132 Blijkbaar
was het resultaat van dit overleg bevredigend, want op 29 december 1914
kwam de kerkenraad bij elkaar. Gewezen werd op het feit dat Geelkerkens
brief niet zozeer een bedanken was, als wel de mededeling behelsde dat
hij niet tot een beslissing kon komen. Blijkbaar was dit argument voor de
meerderheid van de vergadering overtuigend. Zo kwam het tot een dis-
cussie over de vraag of Geelkerken opnieuw op tal geplaatst zou moeten
worden. Omdat men er niet uitkwam, werd het besluit uitgesteld tot de
volgende vergadering. Toen stemden zeventien aanwezigen voor, dertien
tegen, en drie onthielden zich van stemming.133 Opnieuw werd er daarom
een zestal opgesteld, onder wie Geelkerken. Na stemming bleek hetzelfde
tweetal als de vorige keer uit de bus te komen: Geelkerken en Hoeneveld
(22-19).

De voorgeschreven gemeentevergadering vond plaats op 11 januari 1915,
en opnieuw ging het er rumoerig toe. Over de gang van zaken werd Geel -
kerken ingelicht door een broeder ‘die U niet kan’.134 Hij beschreef hoe
Van Dijken de bedankbrief van Geelkerken had voorgelezen en hoe er
daarna discussie was ontstaan, onder meer over het feit dat een deel van de
kerkenraad ten huize van Woltjer bijeen was geweest om te onderzoeken
of een tweede beroep mogelijk was. Een van de sprekers wenste dat de ker-
kenraad zich over deze werkwijze afkeurend zou uitlaten. Een ander had
opgemerkt dat als Geelkerken het beroep nu wel zou aannemen, hij be-
paald geen man uit één stuk was. Weer een ander had erop gewezen dat er
drie ambtsdragers hadden meegestemd die per 1 januari zouden aftreden.
Was dit niet onwettig? Dat was het waarschijnlijk niet. Onder gerefor meer -
den was het veelal gebruikelijk dat men als ambtsdrager pas aftrad als een
opvolger was gevonden en benoemd. Ook nu weer, zo ging de briefschrij-
ver verder, waren er blanco stemmen, welgeteld 46. Het beroep was een
drijven van de kerkenraad geweest, voornamelijk van de diakenen. Hij
meende dat Geelkerken maar beter kon bedanken voor het beroep. Ook
hij wees op de voorkeur van velen voor ds. Schouten.135
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Dat de vergadering niet zo prettig is verlopen, valt ook op te maken uit
de brief die J. Wolbers aan Geelkerken schreef. Waar er twee stromingen in
de gemeente zijn, zo merkte hij op, wordt niet altijd op even aangename
en christelijke wijze gesproken. De stemverhouding was echter vier tegen
één, dus Geelkerken moest het beroep maar aannemen, zo schreef hij.136

Inderdaad had de kerkenraad voldoende steun voor zijn beleid gekre-
gen en dus werd besloten Geelkerken te beroepen zodra de classis akkoord
was gegaan met het uitbrengen van het tweede beroep.137 Deze immers
diende in geval van een tweede beroep voor dezelfde vacature akkoord te
gaan. De ratio van deze regel was simpel: waar uiteindelijk besloten werd
een uitgebracht beroep niet aan te nemen, gebeurde dat ongetwijfeld ‘na
ernstige en biddende overweging’. De beslissing diende dan ook gezien te
worden als Gods wil. Wilde de kerkenraad desondanks nogmaals een be-
roep uitbrengen, dan diende de classis na te gaan of hiervoor voldoende
grond was. Toen een en ander op de classis aan de orde kwam, stelde afge-
vaardigde Antonides dat het eerste beroep door Geelkerken was afgewe-
zen op verkeerde gronden. Had hij langer de tijd gehad, dan zou hij het
beroep zeker hebben aangenomen. De vergadering vond de handelingen
van de kerk van Overtoom wel abnormaal maar niet tegen de kerkorde, en
het werd haar toegestaan ten tweede male een beroep op Geelkerken uit te
brengen, ‘ten principale de verantwoordelijkheid latende aan de kerk van
Overtoom’.138 Geelkerken kon beroepen worden.139

Jukkenekke was aarzelend, zoals hij dat eerder ook al was. Hij hield Geel -
kerken voor dat hij het beroep alleen moest aannemen als hij zeker wist
dat de Heer hem zond. ‘Maar denk nu óók nog eens aan ’t bezwaar dat ik je
noemde, gelegen in je aard en je natuur.’ Als hij geen ‘duidelijk bewust-
zijn’ van de wil des Heren had, moest hij niet gaan.140 Hun gezamenlijke
vriend F.W. Grosheide echter reageerde positief. Hij wilde er ten sterkste
op aandringen dat Geelkerken het beroep zou aannemen. Er was in Over -
toom een kring mensen die meer nodig had dan alledaagse prediking, zo
merkte hij op, blijkbaar met het oog op Van Dijken. Hij was bovendien
van mening dat Geelkerken op den duur de van God gegeven gaven niet
zou mogen opsluiten in een dorpsgemeente. Als hij zou bedanken, zou
een volgend beroep veel minder gelukkig zijn.141 H. Bijleveld meende dat
de gemeente een begaafd en flink predikant nodig had, een heer ook. ‘Ik
geloof dat je roeping bij ons ligt.’ Ook hij wees op de aanwezigheid van
een A-factie.142 Een anonieme briefschrijver wees op de stemverhouding
in de kerkenraad 17-14 en op die in de classis: 6-5 stemmen. Geelkerken
moest het beroep maar niet aannemen.143 Al deze adviezen tezamen beves-
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tigen het al eerder uitgesproken vermoeden dat de spanningen in Amster -
dam-Zuid niet zozeer samenhingen met A en B. Waar de intelligentsia bij
monde van Grosheide, Bijleveld en Woltjer er zo sterk op aandrong om
het beroep aan te nemen, moet veeleer gedacht worden aan sociale ver-
schillen binnen de gemeente.

Geelkerken liet zich door de voorstanders overtuigen. Wel had hij op de
kerkenraadsvergadering van 25 februari 1915 nog uitvoerig navraag ge-
daan naar de hele gang van zaken en naar de motieven gevraagd die men
had om hem ten tweeden male te beroepen, maar op 5 maart berichtte hij
de kerkenraad dat hij het op hem uitgebrachte beroep aannam.144 De strijd
en de onzekerheid waren voorbij, zo schreef hij. Hij had zijn beslissing
om het beroep aan te nemen met volle vrijmoedigheid voor het aange-
zicht des Heren genomen. Van Dijken schreef hem een vriendelijk wel-
kom. ‘Ik hoop en bid van God, dat hij ons in eenheid des geestes en broe-
derlijke liefde en trouw in Zijn wijngaard aan deze plaats doe arbeiden.’
Hij besefte dat het hun beiden wel enige zelfverloochening zou kosten
om samen te werken.145

Ook Jukkenekke besefte dat Geelkerken nog wel met zichzelf te stellen
zou krijgen. Op 18 maart gaf hij zijn vriend een wijze raad: ‘Bewaar toch je
kalmte, wanneer er iets komen mocht, wat je zou doen komen tot een uit-
spreken van je mening over de Vrije Universiteit en over wat daarmee sa-
menhangt!’146 Hij wist dat de vu de ‘zwakke plek’ van Geelkerken was, lang
voor de synode van Assen (1926). Netelenbos had een heel andere waar schu -
wing. Geelkerken moest zich niet laten inpalmen door de ‘ultracalvinis -
tische richting’, zoals Taeke Ferwerda had gedaan. ‘Denk erom, je aanleg
stuurt je in een betere richting.’147

R.H. Woltjer was Geelkerkens steun en toeverlaat bij het zoeken naar
een geschikte woning. Dat viel nog niet mee. Toen Antonides hem wees
op een huis met een huur van 3000 gulden, schreef Geelkerken in de kant-
lijn: f 3000,- huur op een traktement van f 3400,-.148 Maar uiteindelijk luk-
te het een woning te vinden. Het werd Sophialaan 41, het adres waar Geel -
kerken tot het einde van zijn leven zou blijven wonen. Voor f 30.000,- werd
hij eigenaar.149 Daarmee begon een nieuwe fase in het leven van Jan Geel -
kerken en zijn gezin. Zijn gezondheid had zich wonderwel hersteld en hij
was klaar voor het ‘grote werk’. Hij werd ingeschreven in het bevolkings-
register van Amsterdam, samen met zijn vrouw en kinderen. Gerard was
nog tijdens zijn studietijd geboren, in Epe was hun dochter, Petronella
Johanna Wilhelmina, geboren, vernoemd naar de moeder van Ida. In Am -
sterdam werd eind 1915 Johanna Margaretha geboren.150
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Geelkerken heeft nooit spijt gehad van zijn keuze voor Overtoom. Het was,
zoals hij zelf tien jaar later zou zeggen, een buitengewoon mooie, gunstige
gemeente. Het Nederlandse volk onder al zijn geledingen had hij er onder
zijn gehoor. ‘Daar is de millionair, die aan den rand van het Vondelpark zijn
paleisachtige woning heeft, daar zijn de boeren en de tuinders uit den pol -
der, de hoogleraren en de zakenmenschen, het personeel van de Valerius -
kliniek, de winkeliers van de Van Lennepbuurt, de ambtenaren en de
Patrimoniumgezinnen uit de nieuwbouw-blokken.’151 De gemeente zou
tot 1926 groeien van 1800 naar 2550 belijdende leden. Geen wonder dat er
uiteindelijk gedacht werd over een derde predikant.
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iv 
Onderweg naar het front

Het tweede decennium van de twintigste eeuw bracht grote onzekerheid
met zich mee. Het was een tijd van crisis en verwarring, van scheiding en
schifting, van oorlogsdreiging en oorlog. De culturele, wetenschappelijke
en politieke wereld wankelde, zo stelt George Harinck.1 Werkelijkheid en
waarheid bleken, naarmate de eeuw vorderde, minder kenbaar en beheers-
baar dan gedacht, en daarmee verloor het oude wereldbeeld zijn houdbaar-
heid. Een nieuw beeld, een nieuwe synthese was niet zomaar voorhanden.
In de filosofie, de literatuur, de wetenschap, de beeldende kunsten en de
muziek manifesteerde zich de reactie op de nieuwe onzekerheid telkens
op eigen wijze. Het veranderend wereldbeeld bracht een nieuw levensbe-
sef met zich mee. Gezamenlijk kenmerk hiervan was de rebellie tegen de
gevestigde orde. De oude ijkpunten, zoals rede en openbaring, hadden hun
betekenis verloren, van één algemeen geldig idioom was geen sprake meer,
het subject creëerde zijn eigen werkelijkheid, het innerlijk leven eiste zijn
rechten op.

Hoezeer de gereformeerden zich ook koesterden in hun isolement, ze
maakten deel uit van hetzelfde Europa als alle andere inwoners van dat
continent. Ook hun wereld veranderde. Ook in hun wereld zou de nieuwe
generatie gaan rebelleren. De gereformeerden zagen zich bovendien ge-
confronteerd met de vraag in hoeverre de erfenis van het vorige geslacht
bruikbaar was voor het heden. Kuyper en Bavinck leefden nog, maar ieder-
een besefte dat hun tijd voorbij was. Mede in het licht van de bijna voltooide
emancipatie rees de vraag: ‘Wat nu?’2 Natuurlijk is elke tijd overgangstijd.
Maar dat neemt niet weg dat er momenten zijn waarop een generatie zich
plotseling van het crisiskarakter van haar tijd bewust wordt. Dat lijkt het
kenmerk te zijn geweest van de jaren 1914-1920. Men moest zich opnieuw
oriënteren. Het leidde tot verschillende reacties. Er waren er die zochten
naar een nieuw antwoord op de ontwikkelingen in kerk en cultuur, en er
waren er die trachtten te behouden wat was verworven.
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Geelkerken en zijn generatiegenoten wisten en voelden dat in 1914 een
nieuwe tijd begonnen was. De wereld was veranderd, het wetenschappe-
lijk wereldbeeld was aan het veranderen. Zij waren vastgelopen op het be-
kende gereformeerde stramien, zij zochten naar vernieuwing en verdieping
van het kerkelijk leven, ze zochten naar een werkelijk houvast in een onken-
bare en onbeheersbare wereld. Ik herhaal de woorden van J.H. Bavinck
over zijn studententijd (1914-1918) die ik eerder citeerde: ‘Het was alsof
iets van de absoluutheid, waarmee de vorige generatie gestreden had, on-
der onze voeten was weggezonken. Velen, ook in onze Kerken, gevoelden
zich min of meer onzeker, aarzelend, bang voor groote woorden.’3 Het
stoere gebouw van de gereformeerde organisaties, de duidelijke voren
door het dogmatisch landschap, het was net of dat alles niet was opgewas-
sen tegen de nieuwe tijd. In reactie daarop werd een behoefte aan verdie-
ping zichtbaar, aan intense spiritualiteit, aan iets meer nadruk op het leven
en het beleven van het geloof. Er klonk in die jaren een roep om verdieping
van het christelijk geloof, ook als reactie op de gereformeerde kerkelijke
cultuur, met haar uitgewerkte systeem, haar sluitende organisatie, haar
wat triomfalistisch zelfverstaan.4 Daarin was men zeer modern: de nadruk
op het gevoelsmatige, op de psychologie, op het onderbewuste, op de ba-
sale levenskrachten was een van de aspecten van de moderne cultuur.

Dat was exact wat Geelkerken in zijn terugblik op vijf jaar ncsv aan de
vu had betoogd.5 Het was een van de blijvende thema’s van zijn leven in
deze jaren: de behoefte aan een intense, doorleefde vroomheid. We zien
hem dan ook al spoedig optrekken met M.J.A. de Vrijer, predikant, eigen-
lijk evangelist, te Amsterdam, de man van het innige christendom.6 Ds. P.
Stegenga Azn haalde hem over om lid te worden van de Witteveen ver -
eniging, een vroom gezelschap, waar men in studieweekenden kon ‘bij-
tanken’. Ook bij anderen van zijn generatie komen we deze houding
 tegen. J.B. Netelenbos helde over naar de ethische richting, Auguste
Winckel werd vrij evangelisch, J.H. Bavinck wijdde zich aan de zending en
stond bekend om zijn mystiek getinte natuur, evenals B.M. Schuur man,
die zich zeer bewust van de Gereformeerde Kerken in Nederland afwend-
de vanwege het daar heersende kerkisme.7 J.C. Aalders, ‘jongere’ van het
eerste uur, kwam terecht bij de Oxford Groep, later bij enkele pi etistische
bewegingen; C. Vermaat zocht zijn heil in Möttlingen.8

De voorstanders van vernieuwing en verandering worden vaak aange-
duid als de Beweging der Jongeren, niet zozeer een leeftijds- als wel een
mentaliteitsaanduiding.9 Het hart van deze beweging betrof de behoefte
aan een bepaald soort vroomheid, waarvoor de basis in hun jeugd was ge-
legd. Zoals de spiritualiteit de sleutel is voor het verstaan van de Vrij -
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making, zo is de spiritualiteit tevens de sleutel voor het verstaan van de
Beweging der Jongeren.10 Het was een reactie op kerkelijk rationalisme,
op confessionalisme, op formalisme, die niet losstond van een algehele
verandering van de verhouding tussen hart en verstand aan het begin van
de twintigste eeuw en de grote opwekking te Wales in 1904/1905. Het lijkt
minder juist de tegenstelling conservatief/progressief of behoud/ver -
nieu wing te gebruiken om de Beweging der Jongeren te plaatsen in het
bredere verband van de Gereformeerde Kerken. Het ging om meer, om
iets anders, om iets diepers. Waar zo’n groot accent wordt gelegd op de
spiritualiteit, worden allerlei andere zaken gerelativeerd. Een herkenning
op het terrein van de spiritualiteit relativeerde bijvoorbeeld de strakke af-
bakening van kerkelijke grenzen; het dogma kan nooit de wezenlijke gods -
ervaring vervangen en een belijdenis is daarom ‘slechts’ een belijdenis;
openheid voor de vernieuwing van de belijdenisgeschriften of de liturgie
of voor samenwerking met niet-gereformeerden is gevolg van die vroom-
heid, niet de kern van de zaak. Vandaar dat we zien hoe een beweging, die
begon als een roep om vernieuwing van het geestelijk leven, zich na ver-
loop van tijd uitte in allerlei kerkelijke thema’s zonder dat van een geor-
ganiseerd verband sprake is.11 Toen Geelkerken en anderen in 1919 een
programma samenstelden dat richting moest geven aan een nieuw op te
richten weekblad, kwam veel hiervan terug.12

Interessant en kenmerkend zijn de thema’s die op de jaarlijkse vergade-
ring van de gereformeerde predikanten van 1916 aan de orde kwamen.13

A.G. Honig, Bavincks opvolger in Kampen, hield een referaat over de plu-
riformiteit der kerk. Al hadden we dan in de Gereformeerde Kerken te
maken met de zuiverste openbaring van de kerk des Heren op aarde, dat
wil niet zeggen dat alle andere kerken vals waren. Aldus A. Kuyper, die deze
pluriformiteitsleer had ontwikkeld.14 Dat riep als vanzelf de vraag op naar
een eventuele samenwerking met andere kerken. Kan men wel samen-
werken zonder de eigen geschiedenis en identiteit te verloochenen? De
tweede bijdrage was van V. Hepp, in 1916 nog een betrekkelijk onbekende
predikant, in 1922 benoemd tot opvolger van Bavinck aan de vu. Hij sprak
over de betekenis van de dogmatiek voor de exegese.15 J.G. Kunst, predi-
kant te Barendrecht, sprak over ‘fusieverschijnselen’ die de Gerefor meer de
Kerken bedreigden. Hij wees daarbij op de ncsv, waartoe vele gereformeer-
de studenten zich aangetrokken voelden. ‘Wie prijs stelt op het behoud
van het gereformeerd-zijn zal, hoewel wars van bekrompenheid, tegen
deze en andere fusie-verschijnselen op zijn hoede moeten zijn.’16 Nadat
ds. C. Lindeboom van Amsterdam gesproken had over de vraag wat kerken-
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raden eraan zouden kunnen doen om de begeerte naar het predikambt op
te wekken,17 was het woord aan ds. S. Huismans van Zevenhoven, die sprak
over het gereformeerd kerklied en pleitte voor de invoering van (meer) ge-
zangen. Als laatste kwam T. Gerber aan het woord, predikant te ’s-Her -
togenbosch, die sprak over het herderlijk opzicht over de gemobiliseerde
leden van de Gereformeerde Kerken. De beschouwing van A. Noordtzij
over het Babylonisch scheppingsepos en de bijdrage van S. Greijdanus
over de tuin van Eden in dezelfde jaargang van het g t t maken de lijst van
actuele thema’s zo goed als compleet.18 Deze thema’s zouden de komende
jaren de agenda van de Gereformeerde Kerken in Nederland bepalen.

intrede en bevestiging
Op 30 mei 1915 werd Geelkerken door zijn collega Van Dijken bevestigd
als predikant van Overtoom. Dit tweetal was geen vanzelfsprekende com-
binatie. Geelkerken, zoon van een notaris uit Utrecht, Van Dijken, zoon
van een boer uit het vlek Leegkerk in de provincie Groningen; Geel -
kerken, leerling van het Gereformeerd Gymnasium te Amsterdam, Van
Dijken, leerling van het Christelijk Gymnasium te Zetten; Geelkerken,
Jumboon, Van Dijken, Forens; Geelkerken, die magna cum laude promo-
veerde, Van Dijken die wel het voorbereidende doctoraal examen aflegde,
maar er uiteindelijk niet toe gekomen was te promoveren; Geelkerken, die
levenslang moeite heeft gehad met het beginseldenken, Van Dijken, wiens
liefde voor de gereformeerde beginselen hem een hartstochtelijk ijveraar
voor de Doleantie had gemaakt; Geelkerken, de getalenteerde kanseltij-
ger, Van Dijken, die naar het oordeel van sommigen preekte alsof hij voor
de zondagsschool een verhaal moest vertellen.19 Geen vanzelfsprekende
combinatie, maar de kerk van Overtoom bracht hen bij elkaar.20 De tekst
van Van Dijken was 2 Corinthiers 1:24: ‘Niet dat wij heerschappij voeren
over uw geloof, maar wij zijn medewerkers uwer blijdschap; want gij staat
door het geloof.’ In De Standaard van 31 mei 1915 werd de dienst kort geme-
moreerd. Verwezen werd naar het welkomstwoord van Van Dijken, die
meldde dat hij zijn collega niet met veel overdreven vriendelijke woorden
wilde welkom heten – daarvoor was hij als zoon van het ‘koele’ noorden te
nuchter – maar wel met de oprechte wens samen te kunnen arbeiden aan
de uitbreiding en opbouw van de gemeente.

Geelkerken deed op 2 juni intrede met een preek over Romeinen 1:15, 16:
‘Alzoo hetgeen in mij is, dat is volvaardig, om u ook die te Rome zijt, het
Evangelie te verkondigen. Want ik schaam mij des Evangelies van Christus
niet; want het is eene kracht Gods tot zaligheid een iegelijk die gelooft,
eerst den Jood en ook den Griek.’ Hij sprak over de taak van de evangelie-
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prediking, over de benodigde vrijmoedigheid en over de bereidwillig-
heid van zijn eigen hart. Bij dat laatste punt ging hij in op zijn aanvanke-
lijke weigering om het beroep naar Amsterdam aan te nemen. Het was
hem te zwaar. Hij wilde niet. Maar in de hernieuwde roeping hoorde hij
de stem van God en hij had het beroep met de grootste vrijmoedigheid en
bereidwilligheid aangenomen.

De groei van de kerk van Overtoom zette na de komst van Geelkerken
gestaag door. Zij telde in 1915 3000 leden, van wie 1850 belijdend, in 1924
ging het om respectievelijk 3350 en 2298 leden.21 Dat maakte de bouw van
een tweede kerk, waarvoor al jaren werd gecollecteerd, noodzakelijk, en
eind 1918 kon men de Parkkerk in gebruik nemen.22

De kerkenraadsvergaderingen bestonden uit twee delen. In het eerste
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deel van de vergadering (de zogenaamde brede of grote kerkenraad) wa-
ren zowel ouderlingen als diakenen aanwezig.23 Men besprak zaken van
algemeen belang. Na de pauze vergaderden ouderlingen en diakenen apart.
De ouderlingen (de zogenaamde smalle of kleine kerkenraad) behandel-
den dan de zaken die uitsluitend tot hun taak behoorden, zoals tuchtzaken
en vragen omtrent de belijdenis. Dit onderscheid werd in Amsterdam-
Zuid niet altijd gehandhaafd.

Geelkerkens hart lag in het ‘gewone’ predikantswerk. Het bestuurlijke
werk in kerkelijk verband kon hem maar matig boeien, zoals blijkt uit het
geringe aantal functies dat hij in de classis vervulde.24 Ook met het kerk -
bodewerk bemoeide hij zich aanvankelijk niet. Wellicht was dit laatste
noodgedwongen omdat zijn collega Van Dijken zijn taak als kerkbode -
redacteur niet wilde delen, maar de eerste jaren gaf dat geen moeilijkhe-
den. Geelkerken was druk met preken, catechisatie en ziekenbezoek. Ten
behoeve van het pastoraat was de kerk van Overtoom verdeeld in twee wij-
ken, A en B, waarin een wijkteam fungeerde. Regelmatig werd er door het
wijkteam vergaderd.

Maandagochtend deed Geelkerken het rustig aan. Spreekuur hield hij
iedere donderdagavond van 18.30 tot 19.30 uur, de dinsdagmiddag en de
dins dagavond stond het iedereen vrij om langs te komen voor een kennis-
makingsbezoek.25 Woensdagavond was de vaste avond voor de kerken-
raadsvergaderingen, voor studenten had hij een Bijbelkring, zaterdag was
bestemd voor de voorbereiding van de zondagse kerkdiensten. Deze wer-
den goed bezocht, ook door studenten.26

Een enkele maal preekte Geelkerken elders, bijzonderheden werden in
het Register van gehouden preken vermeld. Toen hij eens te Den Haag preek-
te, logeerde hij bij zijn studievriend A.J.L. van Beeck Calkoen, A.F. de
Savornin Lohman zat in de kerk.27 Maar hij preekte niet vaak buitenshuis
en als dat het geval was, betrof dat meestal een dienst voor militairen. Want
in de zomer van 1916 werd Geelkerken benoemd tot reserveveldprediker
‘voor den tijd van oorlog bij het leger te velde’.28 Geelkerken was daarbij
onder meer verantwoordelijk voor de legerforten Halfweg, Schiphol en
De Nes, en zag zijn werkterrein naar eigen zeggen uitgebreid met 4000
 leden.29

Aan het eind van het jaar 1916 riep Geelkerken in een ingezonden stuk
in de Overtoomsche Kerkbode zijn gemeente te hulp voor de vervulling van
zijn taak onder de militairen.30 Er valt uit op te maken dat Geelkerken
verantwoordelijk was voor de verzorging van dertien forten ten westen
en ten zuiden van de stad, ‘behalve nog andere troepen-detachementen’.
Deze arbeid diende hij geheel en al in zijn vrije tijd te verrichten.31 Daar -
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om deed hij met vrijmoedigheid een beroep op zijn gemeente om hem
daarbij behulpzaam te zijn, onder meer door hem geschikte lectuur te doen
toekomen. Veel militairen hunkerden ernaar om iets te doen te hebben in
hun vrije tijd. ‘Och, zendt mij zooveel – vooral ontspanningslectuur – als
gij maar kunt!’ Verder verzocht hij om oude couranten en weekbladen op
te sturen naar de forten of om een abonnement te nemen ten gunste van
een van de forten. Ook wilde hij een kleine kas ter beschikking hebben om
zelf lectuur te kopen of een spreker te betalen die in het fort op bezoek
zou komen. Ten slotte vroeg hij om gezelschapsspelen, tabak en sigaren.
Twee weken later kon Geelkerken melden dat er zeer veel reacties waren
gekomen, waarvoor hij hartelijk bedankte.32

Een door Geelkerken bewaard knipseltje van een artikel in Het Vader land
van 20 december 1918 meldde dat de reserveveldpredikers voor onbepaal-
de tijd met verlof werden gestuurd. In 1919 werd de geestelijke verzorging
in vredestijd bij wet geregeld. Vanaf die tijd is er sprake van legerpredi-
kanten en aalmoezeniers. Aan het einde van 1919 ontving Geelkerken het
verzoek eventuele declaraties op korte termijn in te dienen omdat het veld -
predikerschap per 1 januari aanstaande beëindigd werd. Hij was toen als
veldprediker al ontslagen.33 Een paar maanden later werd hij herbenoemd
en hij zou tot aan het begin van de jaren dertig reserveveldprediker blijven.34

Nog één keer werd hij opgeroepen. In 1925 vergezelde hij twee marinefre-
gatten op hun reis naar Madeira en de Azoren.

De eerste jaren dat Geelkerken in Overtoom stond, deed de oorlog zich
gevoelen. Weliswaar bleef Nederland ‘door de sparende genade des Heeren’
buiten de oorlog – zijn ‘slaande hand’ werd gevoeld in de overstromingen
die Nederland aan de aanvang van 1916 teisterden – maar in vele pasto-
rieën werd wel armoede geleden als gevolg van de gestegen prijzen, aldus
Rullmann in zijn jaaroverzicht. En dat terwijl er ook onder gereformeer-
den sprake was van oorlogswinsten. Het gevolg van de armoede in de pas-
torieën was dat te weinig ‘gegoeden’ hun kinderen theologie lieten stude-
ren en dat er een tekort aan predikanten ontstaan was.35 Verder was er
sprake van rantsoenering van het wittebrood en van kolentekort. Ook
werden de avondbeurten op de doordeweekse avonden in veel plaatsen
stopgezet.36 In Amsterdam-Zuid vinden we dit onder meer terug in een
verzoek aan de overheid om levering van extra wittebrood in verband met
de viering van het avondmaal.37

Een jaar later was de voedselsituatie verder verslechterd en in juli 1917
kwam het tot een oproer onder de bevolking van Amsterdam, bekend als
het ‘aardappeloproer’. Op 5 juli ontstond een botsing, waarbij militairen
het vuur openden op de samengeschoolde massa. Negen mensen kwamen
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om het leven, er vielen 114 gewonden.38 In het archief van Geelkerken noch
in dat van de kerk van Amsterdam-Zuid vinden we daarvan sporen. Ook
in zijn preken werd er niet aan het aardappeloproer gerefereerd.39

Het waren aanvankelijk betrekkelijk rustige jaren voor Geelkerken, waar-
in hij in de eerste plaats prediker en pastor was en voor zijn gemeente
zorgde. Daarnaast was hij reserveveldprediker en hield hij zich bezig met
de zielzorg aan militairen, met zending en evangelisatie. Voor dat laatste
was ook alle reden: langzamerhand nam de onkerkelijkheid in Nederland
toe.40 Het percentage hervormden liep tussen 1899 en 1920 terug van 48,6
naar 41,3, in 1930 ging het nog slechts om 34,6 procent. Het percentage ka-
tholieken en gereformeerden bleef lange tijd min of meer gelijk. Het per-
centage formeel onkerkelijken steeg tussen 1899 en 1920 van 2,3 naar 7,8, in
1930 was dat opgelopen tot 14 procent.

De evangelisatie- en zendingsarbeid was voor Geelkerken ook nu, zoals
eerder in Epe, een oecumenische activiteit. Voor allerlei organisaties en op
allerlei conferenties heeft hij het woord gevoerd. Zo sprak hij op de ne-
genentwintigste Al ge meene Nederlandsche Zendingsconferentie, die van 13 tot
16 juni 1916 te Amster dam gehouden werd, over het thema: ‘Zending trots
wereldoorlog; ongerijmdheid of roeping?’41 Geelkerken achtte de zen-
ding nog steeds van het hoogste belang, maar hij wees er wel op dat het
christendom niet moest worden vereenzelvigd met zijn belijders. Verder
betoogde hij dat de moei lijkheden die deze oorlog aan de zending toe-
bracht niet nieuw waren, maar alleen in graad verschillend van de moei-
lijkheden die de zending vroeger had ondervonden. Ten slotte moest niet
over het hoofd worden gezien dat het niet het doel van de zending was om
de christelijke cultuur over te dragen, maar om Christus en het Konink -
rijk Gods aan de mensheid te verkondigen. Er was dus alle reden om met de
zending voort te gaan. Wel besefte hij dat de vervulling van die roeping
zwaarder was geworden. Want steeds meer zou de zending de steun van
de ‘christelijke’ westerse cultuur moeten missen, ze zou ootmoedig het on-
volkomene van het ‘chris telijke’ en der christenen moeten erkennen en ze
zou meer dan ooit gepaard moeten gaan met een krachtige actie der chris-
telijke gemeente binnen de christenheid zelve, aldus Geelkerken.

Hierbij bleef het niet. Een maand later was Geelkerken aanwezig op het
vijfenvijftigste Nationaal Zendingsfeest dat op 5 juli 1916 te Soestdijk werd
gehouden.42 In de zomer van 1918 sprak hij op de Zomerconferentie voor zen-
dingsstudie te Ermelo over gebed en zending. We komen hem tegen als lid
van het comité van aanbeveling van de vereniging voor evangelisatie De
Autozending in Nederland. Hij trad op als spreker bij de Middernachtzending en
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was betrokken bij het Nederlandsch Godsdienstig Traktaatgenootschap. In 1920
sprak hij op een Congres voor intellectueelen over de vraag of Jezus werkelijk
heeft bestaan.43 Dit congres was een initiatief van enkele evangelisatiever-
enigingen die samenwerkten in het Amsterdamsch Comité van Evan ge li -
satiebesturen. Behalve Geelkerken werkten ook P. Stegenga, H.T. Ober -
man, H. Bavinck en de Amsterdamse predikant K.J. Brouwer aan dit congres
mee. Volgens het verslag in De Standaard legde Geelkerken veel nadruk op
het feit dat er in de Oudheid nauwelijks over Jezus is geschreven, trachtte
hij dat te verklaren en stelde hij, zonder daarvoor argumenten te geven,
dat er voor een denkend mens geen reden is om aan het bestaan van Jezus
te twijfelen.44

Dit beeld van zijn activiteiten bevestigt wat hij zelf jaren later zou zeg-
gen over zijn eigen werk, namelijk dat hij zich naast zijn predikantschap
geconcentreerd had op het zendings- en evangelisatiewerk.45 Dat ging
hem ter harte. Op allerlei manieren leverde hij daaraan zijn bijdrage, zon-
der te letten op de kerkelijke samenstelling van het organiserend comité.

gezangen
Behalve aan allerlei evangelisatie- en zendingsactiviteiten leverde Geel -
kerken een grote bijdrage aan de bezinning op het gebruik van gezangen
in de gereformeerde eredienst. Vanouds leefden zowel in afgescheiden als
in dolerende kring daartegen bewaren. Befaamd is de typering van de ge-
zangen door de afgescheiden voorman Hendrik de Cock als ‘sirenische
minneliederen’. Zijns inziens dreigden deze de gelovigen van hun zalig-
makend geloof af te helpen. De bezwaren betroffen vooral het theologisch
gehalte van de Evangelische Gezangen en de vervolgbundel daarop, in ge-
bruik bij de Nederlandse Hervormde Kerk. Onder dolerenden leefden
ook veel bezwaren tegen de ‘onwettige’ invoering van de gezangen zoals
die destijds zou hebben plaatsgehad. Anders was dat in het ouderlijk huis
van Geelkerken. De liefde voor het gezang of, zoals gereformeerde voor-
standers vaak uit tactische overwegingen zeiden, het nieuwtestamentisch
kerklied, heeft hem van jongs af aan begeleid.46

Vanaf 1911 kwam het thema opnieuw in de belangstelling te staan. Ds. S.
Huismans van Anjum had een pleidooi gevoerd voor de uitbreiding van
de gezangen, waarschijnlijk naar aanleiding van de verschijning van A. Kuy -
pers boek Onze eeredienst in datzelfde najaar.47 Hierop werd gereageerd
door H.H. Kuyper in De Heraut van 7 april 1912, hetgeen weer leidde tot an-
dere reacties. Op de synode van ’s-Gravenhage (1914) lag een verzoek van
de Gereformeerde Kerk van Brussel ter tafel om de wenselijkheid na te
gaan van een bundel ‘andere kerkliederen’ naast de psalmen.48 Bij een be-
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vestigend antwoord zou zij willen verzoeken voorbereidingen te treffen
voor de samenstelling en invoering van een dergelijke bundel. Het voor-
stel werd afgewezen. Ook een verzoek van Huismans om alleen een onder-
zoek naar de wenselijkheid werd, ondanks de steun van de hoogleraren
H. Bavinck, L. Lindeboom en A. Kuyper, afgewezen.

Deze besluitvorming leidde te Rotterdam tot de oprichting van een Ver -
eeniging tot Verrijking van het Kerkgezang. Al spoedig ontstonden ook in an-
dere plaatsen verenigingen. Deze kwamen op 4 mei 1916 samen, waarbij
enkele sympathisanten werden uitgenodigd.49 Onder hen ook Geelker -
ken.50 Het eerste agendapunt betrof de vraag of er een nationale vereniging
moest worden opgericht. Op voorstel van de Kamper hoogleraar L. Linde -
boom werd besloten om een Kring van Belangstellenden in de Verrijking van
ons Kerkgezang op te richten. Daarmee werd de bestaande structuur in feite
losgelaten: geen plaatselijke verenigingen die in een landelijk verband sa-
menwerkten, maar één landelijke vereniging.51 Lindeboom kreeg hiervoor
steun van onder anderen Geelkerken. Zij vreesden een te grote invloed
van de Rotterdamse vereniging en wilden niet te veel onrust zaaien in de
kerken. Daarbij kwam nog wat anders. Een vereniging ín de kerk zou geen
zin hebben omdat deze niet gemachtigd was om met kerkelijke vergade-
ringen te overleggen. Men koos daarom voor de benaming ‘kring’. In feite
was de Kring Kerkgezang meer een bezinningsgroep dan een vereniging.
Vandaar geen plaatselijke actie, vandaar geen ‘bestuur’ maar een ‘comité’,
wat informeler klonk.

Geelkerken drong er tijdens die eerste vergadering sterk op aan om de
publieke opinie te bewerken, waarbij Netelenbos en C. Besselaar zich aan-
sloten met een pleidooi voor ‘vliegende blaadjes’ (pamfletten), die het beste
anoniem zouden kunnen verschijnen (advies Bavinck).52 Geelkerken waar -
schuwde voor een al te grote geheimzinnigheid. Nadat de vergadering
het over dit ‘low profile’ eens was geworden, kwam het reglement aan de
orde. ‘Het doel van den Kring is te komen tot uitbreiding van de aan onzen
Psalmbundel toegevoegde “Eenige Gezangen”’, zo besloot de vergadering.
Op voorstel van Geelkerken sprak men bovendien uit: ‘en te bevorderen
wat verder dienen kan om ons kerkgezang te verrijken’. Van meet af aan
leefde de wens om de synode van 1920 een bundeltje aan te bieden, ‘om
haar te laten zien wát nu eigenlijk de bedoeling der voorstanders is’.

Ook wat betreft de keuze van de gezangen had Geelkerken veel in-
breng. Hij wilde namelijk dat de gezangen uit de klassieke schat der kerk
zouden komen, Huismans daarentegen gaf de voorkeur aan gezangen die
het stempel van de moderne tijd zouden dragen, nieuw geschreven, nieuw
getoonzet. Brummelkamp nam een tussenpositie in. Maar toen er een
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commissie werd benoemd om uitvoering aan een en ander te geven, bleek
dat Geelkerkens visie het had gewonnen.53 De taak van de commissie werd
als volgt omschreven: ‘Het verzamelen van liederen uit de klassieke schat
der Christelijke Kerk, deze zoo nodig te vertalen en op toon te zetten. Hier -
bij is echter niet uitgesloten dat de Commissie bevoegd is gebruik te maken
van nieuw te dichten liederen.’54

Op die eerste vergadering werd verder een bestuur (comité) benoemd,
met als taak het optreden naar buiten te regelen en voor de propaganda te
zorgen. Daarin hadden naast de Rotterdammers Joh. van den Berg, C. Bes -
selaar, H. Robijn en M. Smith ook zitting A. Brummelkamp jr., lid van de
Tweede Kamer en voormalig predikant, Huismans en Geelkerken. Tevens
werd besloten tot de oprichting van een adviescommissie. Daarvan wer-
den de Kamper hoogleraren L. Lindeboom en T. Hoekstra lid, evenals ds.
H.C. van den Brink en mevrouw J.C. Brummelkamp-Esser. Bavinck, zo
werd al spoedig duidelijk, weigerde om zich te profileren, evenals zijn
collega P.A.E. Sillevis Smitt, hoogleraar voor de ambtelijke vakken aan de
vu.55 Bavinck wellicht omdat hij een tegenactie van H.H. Kuyper vrees-
de,56 Smitt omdat hij, naar Geelkerken vermoedde, eigenlijk geen voor-
stander was van gezangen in de eredienst.57

Op de predikantenvergadering van 1916 hield Huismans een vurig plei-
dooi voor de uitbreiding van de gezangen. Het bleek dat de prioriteit van
de meeste predikanten niet lag bij de uitbreiding van de Eenige Gezangen,
maar bij een herziening van de psalmberijming.58 Toch was er belangstel-
ling voor de Kring. Na een jaar telde de vereniging 133 leden, van wie er 22
predikant waren. K.W. de Jong wijst erop dat relatief veel van deze 22 predi-
kanten later naar het Hersteld Verband zouden overstappen. Opmer ke lijk
is verder dat het vooral alumni van de Vrije Universiteit betrof.59 Overigens
valt in de adviescommissie juist het grote Kamper aandeel op. Een verkla-
ring kan zijn dat de gezangenkwestie vooral speelde in de kring van de
voormalig afgescheidenen en dat hun leidslieden zich van hun verant woor -
delijkheid bewust waren. Daar, in die kring, moest de gezangenkwestie
worden opgelost. Merkwaardig is dat besloten werd de namen van de ad-
viseurs niet bekend te maken. Vreesde men toch een enigszins gespannen
sfeer in de kerken?

overtoomse persarbeid
Behalve dat Geelkerken zich niet meer waagde aan wetenschappelijke pu-
blicaties, schreef hij ook relatief weinig in de kerkbode. Die taak liet hij
vooralsnog noodgedwongen over aan zijn collega. Later zou hij zeggen dat
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hij de eerste jaren ‘stelselmatig’ buiten de redactie werd gehouden.60 Van
Dijken was van meet af aan hoofdredacteur. Dat bleef hij tot in mei 1923,
toen Geelkerken zijn taak overnam. Behalve officiële mededelingen be-
vatte de kerkbode altijd een Schriftoverdenking, meestal van de hand van
de predikant van Sloterdijk, ds. W.F.A. Winckel (1852-1945). De kerk van
Sloterdijk ‘woonde’ als het ware bij de Overtoomsche Kerkbode ‘in’. Verder
werden er bijna wekelijks stukken uit andere kerkbladen overgenomen en
schreef Van Dijken over de kerkelijke actualiteit in zijn brieven aan P. Bijl,
zendeling te Calioub in Egypte. Toen hij twaalfenhalf jaar als predikant
aan de gemeente van Overtoom verbonden was, werd hij onder meer voor
deze pers  arbeid door Geelkerken geprezen. Dat zijn pen daarbij wel eens
was uit ge gleden, heeft Van Dijken zelf ook wel toegegeven, maar niemand
twij felde aan zijn oprechtheid en zijn waarheidszin, zo schreef Geel -
kerken. ‘In ongekunstelde, eenvoudige woorden gaf hij openhartig zijn
meening, zijn overtuiging ten beste.’61

Juist in die maanden had D.P.D. Fabius zich erover beklaagd dat Van
Dijken niet schroomde om over politieke zaken te schrijven. Hij trok zich
dus niets aan van het gebruikelijke onderscheid tussen de kerk als insti-
tuut en de kerk als organisme. De kerkenraad had echter zijn predikant in
bescherming genomen.62 Toen Van Dijken zich naar het oordeel van Fabius
korte tijd later weer aan de politiek te buiten ging, reageerde hij opnieuw.63

De kerkenraad moest nu wel wat doen, maar de meningen waren verdeeld.
Verscheidene voorstellen kwamen ter sprake. Er kwam in ieder geval een
commissie tot reorganisatie van de kerkbode waarin ook Geelkerken zit-
ting had, maar daarvan werd vooralsnog niets meer vernomen.64 Uitein de -
lijk werd Van Dijken geen strobreed in de weggelegd. Wel werd er voortaan
een scheiding gemaakt tussen het officiële en het niet-officiële gedeelte
van de kerkbode.65

Korte tijd later liet Van Dijken zich kritisch uit over de houding die de
kerken hadden aangenomen tegenover de oorlog.66 De verklaring van
1914 was een ‘ernstig, goedgemeend woord’ geweest. Maar feitelijk stelde
het niet zoveel voor. Partijkiezen bijvoorbeeld mocht de synode niet.
‘Maar wat hebben de Geref. kerken, die immers alle Kerken opwekten, om
gezamenlijk en krachtiger dan tot dusverre te pleiten voor den vrede in den
weg des rechts, wat hebben zij na Woensdag 4 november 1914 verder ge-
daan?’ Niets, zo meende hij. Blijkbaar had hij met dit stuk een gevoelige
snaar bij Geelkerken geraakt, want ruim een jaar later lag er bij de kerken-
raad een voorstel ter tafel om via de classis bij de synode aan te dringen op
een nieuwe vredesoproep.67 Het kwam van de beide predikanten. Dat Van
Dijken zich niet in alle bewoordingen herkende en van mening was dat
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Geelkerken wel erg directief was, bleef voor de buitenwereld verborgen.68

Het stuk werd door de kerkenraad goedgekeurd en ook de classis stelde
zich erachter. Op de classisvergadering was er discussie geweest over de
vraag met welke kerken in dit geval zou kunnen worden samengewerkt.
Samenwerking met de remonstranten was in ieder geval uitgesloten. Dis -
cussie was er ook geweest over de inhoud. Enerzijds kon het niet de roe-
ping van de kerk zijn om concrete politieke uitspraken te doen, ander-
zijds achtte in ieder geval Van Dijken het noodzakelijk dat de dingen wel
bij hun naam genoemd zouden worden.69

Het voorstel van Amsterdam-Zuid werd door de classis aangenomen met
elf tegen tien stemmen. De synode werd daarin opgeroepen om samen
met andere kerken een getuigenis te doen uitgaan tot overheden en vol-
ken tot verootmoediging en verzoening. Zo kwam dit verzoek ter tafel van
de generale synode van 1917, waar het behandeld werd samen met soort-
gelijke verzoeken van de particuliere synoden van Groningen, Overijssel
en Gelderland en van de classis Haarlem.70 De synode besloot gehoor te
geven aan de oproep van enkele andere kerken die reeds een getuigenis
hadden opgesteld en om instemming vroegen.71

Op zondag 7 oktober 1917 werd het getuigenis in de kerken voorgele-
zen.72 Daarin werd een appèl gedaan op zowel de kerken in neutrale lan-
den als die in de oorlogvoerende landen om zich bij dit getuigenis aan te
sluiten. Eigen schuld werd beleden, uitgesproken werd dat het kwaad
niet duidelijk genoeg was aangewezen, de schade die door de oorlog was
veroorzaakt werd genoemd. Er was onjuiste berichtgeving, er was ver-
heerlijking van het eigen volk, Gods naam werd misbruikt ter verdedi-
ging van eigen belang, de roeping der christen-volkeren in deze wereld
werd ‘met onvruchtbaarheid geslagen’. ‘Daarom roepen wij in Zijnen
Naam terug van de macht der wapenen tot de erkenning en toepassing
van het recht. Dan zal de vrede, waarnaar het vurig verlangen uitgaat, niet
op kunstmatige wijze behoeven te worden gezocht, maar zekerlijk gevon-
den worden.’ Aldus het getuigenis der gezamenlijke kerken. Van Dijken
vond het voor ‘een goed Gereformeerd mensch’ een nogal slap stuk.73

j.b. netelenbos
Waren Geelkerken en Van Dijken het op het punt van de vredesoproep
globaal met elkaar eens, anders lag dat met wat bekend zou worden als ‘de
kwestie-Netelenbos’. Hierover verschilden Van Dijken en Geelkerken fun -
da menteel met elkaar van mening. Geelkerkens studievriend werd name-
lijk geschorst en afgezet en beriep zich uiteindelijk op de synode. Toen de
synode van Leeuwarden (1920) zijn zaak in hoger beroep behandelde, nam
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Geelkerken het samen met ds. Joh.C. Brussaard voor Netelenbos op.74 Van
Dijken daarentegen schreef venijnige en in feite onaanvaardbare stukken
in de Overtoomsche Kerkbode over de kwestie-Netelenbos. Het leidde tot de
eerste publieke botsing tussen de beide predikanten van Amsterdam-Zuid,
er zouden er nog ettelijke volgen. In het voetspoor hiervan ontstond, zoals
gebruikelijk in dit soort situaties, onder de gemeenteleden verdeeldheid.

In het voorjaar van 1917 was Netelenbos in opspraak gekomen door zijn
bijdrage aan de vijfde Algemeene Predikantenvergadering van de zogenaam-
de Eenheidsbeweging.75 Deze beweging, de eerste oecumenische organi-
satie in Nederland, vergaderde vanaf 1910 ieder jaar met het doel om pre-
dikanten meer begrip voor elkaar bij te brengen.76 Netelenbos sprak over
‘Jezus Christus, het hoofd der gemeente’. De nrc gaf zijn lezing als volgt
weer:77

Na een inleiding over de waarde van het dogma in ’t algemeen, wijst spreker
op het onvoldoende, eenzijdige van de theorieën over het werk van Jezus
Christus, om positie te nemen in de Christuservaring der geloovigen. Uit
de pijnlijke ervaring der zonde blijkt, dat Christus wel het hoofd is der
 gemeente maar niet met haar vereenzelvigd mag worden. In de geestelijke
eenheid tusschen Christus en de gemeente schuilt het absoluut karakter
van het Christendom. Die eenheid kan er bestaan, ook waar factoren van
opvoeding, invloeden van psychologischen aard, heterodoxe voorstel -
lingen brachten. De ervaring dier eenheid kan niet bewezen worden. De
grond van ons geloof is God zelf. Die eenheid is geen vermenging. Christus
staat hoog boven ons. Voor mij – zegt spr. – is Hij de Zoon van God. De na -
dere formuleering van dit Zoonschap  beslist nog niet over de religieuze
kern dezer belijdenis. Christus is ‘Central-individuum’. Daarom bevat de
‘satisfactio vicaria’, mits niet in Anselmiaanschen zin opgevat, een belang-
rijke waarheid. De plaatsbekleding worde echter niet als plaatsverwisseling
begrepen, want dat zou de dood voor de Christelijke religie zijn. Het ge -
loof in Jezus Christus is de levensband met Hem. ’t Mag niet intellectueel
worden opgevat. Niet op wat maar in Wien we gelooven komt het aan. Toch
is dat geloof geen soort van participatie aan de Goddelijke natuur. Dan
 worden weer Christus en de Gemeente vereenzelvigd. De Christus ervaring
gaat dus de dogmatische descriptie te boven. Werd dat van links en rechts
beter beseft, er zou meer waardeering en meer een  elkander zoeken zijn.

Een en ander had in zijn kerkenraad wel wat onrust teweeggebracht, maar
hij wist deze van zijn goede bedoelingen te overtuigen.78 Enkele maan-
den later nam Netelenbos een dienst waar voor de hervormde predikant
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J.A. Cramer.79 De Nederlander gaf aan dit bericht landelijke bekendheid en
de Gereformeerde Kerken reageerden als door een wesp gestoken. De kerk
van Den Haag diende een bezwaarschrift in bij de kerk van Middelburg en
daarmee was de ‘kwestie-Netelenbos’ geboren.80 De kerkenraad van Mid -
del burg verbood op 25 juni zijn predikant op te treden in een ‘andere dan
de Gereformeerde Kerk ter plaatse waar een Gereformeerde Kerk wordt
gevonden’.81 Onderwijl had Netelenbos zich in het openbaar voor zijn op-
treden verantwoord door te wijzen op de pluriformiteit der kerk. ‘We
kunnen, nu de afscheiding meer dan tachtig en de doleantie ruim dertig
jaar achter ons ligt, niet meer leven uit eene antithese. We kunnen niet al-
tijd blijven “doleeren”, gelijk ook uit de samensmelting der twee Gerefor -
meerde kerkengroepen in 1892 reeds bleek.’82 Als de Gere for meerde Kerk
de enige ware kerk is, dan, zo meende hij, was zijn optreden veroordeeld.
Zo niet, dan ‘mogen we elkaar de broederhand wel eens toesteken over de
kerkmuren heen’. Daarna ontwikkelde zich een weinig verheffend schouw -
spel, waarin persoonlijke verdachtmakingen, kerkrechtelijke blunders,
eigenwijsheid en angst voor kerkscheuring om de voorrang streden.83

Netelenbos besefte al in een vroeg stadium dat zijn lot bezegeld was.
Hij schreef aan Geelkerken: ‘Ik heb bijna de zekerheid, dat men mij schor-
sen wil en dan (?) afzetten. Maar zonder protest laat ik mij nog (?) niet ver-
moorden.’84 Inderdaad werd hij geschorst en later afgezet. Het vonnis van
de classis Middelburg zou door de synode van Leeuwaren (1920) worden
bekrachtigd. Jan Netelenbos was niet meer welkom in de Gereformeerde
Kerken en werd hervormd predikant te Heinkenszand. Rullmann kon in
zijn jaaroverzicht roemen over de goede atmosfeer waarin de synode van
Rotterdam (1917) was verlopen. Maar voor deze goed en wel was gesloten,
was er een crisissfeer ontstaan.

De hele kwestie veroorzaakte nogal wat rumoer, tot verbazing van de
hoofdrolspeler zelf. ‘Ik heb dus een Gereformeerde preek gehouden in eene
Christelijke gemeente. Daar komt alles op neer,’ zo schreef hij in zijn apo-
logie.85 Hij wees ter verklaring op de nawerking van de hartstochten van
1886.86 Dat lijkt wat naïef. Eerder moet gedacht worden aan het feit dat
Netelenbos met zijn optreden twee centrale zenuwen van het gereformeer-
de leven had geraakt, namelijk de relatie met de Nederlandse Hervormde
Kerk en het Schriftgezag. Het voorgaan in een hervormde kerkdienst werd
gezien als een aantasting van het beginsel van Afscheiding en Doleantie,
het Schriftgezag was van meet af aan een zeer aangelegen punt in de Ge -
reformeerde Kerken. Bovendien viel Netelenbos in voor een ethische pre-
dikant en ontwikkelde hij zich in ethische richting.87
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Van Dijken maakte zich zeer boos over het optreden van Netelenbos en hij
wist daarbij het persoonlijke niet van het zakelijke te scheiden. Zo begon
hij met een frontale aanval op de motivatie van Netelenbos, die hij ervan
betichtte op zoek te zijn naar publiciteit. De daad zelf zette als het ware
een streep onder de Afscheiding van 1834 en de Doleantie van 1886 en hij
raadde Netelenbos aan om hervormd te worden. Wat hem betrof mocht
hij in de Gereformeerde Kerken niet langer zijn verderfelijke rol spelen.
Ook in het volgende nummer van de Overtoomsche Kerkbode trok Van Dijken
fel van leer. Hij betwijfelde zelfs of Netelenbos ooit in hart en nieren gere-
formeerd was geweest. 88

Het persoonlijk karakter van de aanval en het feit dat Van Dijken geen
contact met Netelenbos had gezocht, werden hem door C.M. Buizer voor-
gehouden.89 Dat laatste gold als een evangelische regel die in Matteüs 18
door Jezus zelf aan zijn leerlingen was gegeven.90 Als men bezwaar had
tegen leer of leven van een broeder of zuster, ging men eerst naar de be-
treffende persoon toe om persoonlijk met hem van gedachten te wisselen.
Van Dijken van zijn kant beriep zich op de kanttekeningen van de Staten -
vertaling bij Matteüs 18 en op 1 Timotheus 5:20, waarin Paulus zijn leer-
ling Timotheus gebiedt dat hij hen die gezondigd hebben moet terecht-
wijzen in het bijzijn van anderen, ‘opdat ook zij gewaarschuwd zijn’. Een
openbare terechtwijzing in deze ernstige zaak achtte hij volkomen op zijn
plaats, want het ging om openbare zonden. De leervrijheid in de Hervormde
Kerk was een gruwel en gereformeerden dienden te staan voor een onver-
zwakte handhaving van de belijdenis.91 Van Dijken zelf had in zijn jonge ja-
ren met hart en ziel voor de Doleantie geijverd. In zijn eerste gemeente
was hij met een van zijn ouderlingen alle hervormden langsgegaan om
hen te bewegen ‘met de Reformatie’ mee te gaan. Toen hij opmerkte dat
Netelenbos met zijn daad velen tot in het diepst van hun ziel gegriefd had,
sprak hij in de eerste plaats over zichzelf.92 Van Dijkens eigen optreden als
jong predikant op Marken werd door Netelenbos ter discussie gesteld!

Geelkerken reageerde eveneens met een ingezonden stuk in het kerk-
blad en ook hij hekelde, als Buizer, het persoonlijke karakter van de aan-
val op Netelenbos. Zowel waar het ging om de motieven als om het doel
had Van Dijken Netelenbos geheel verkeerd beoordeeld. En de raad om
hervormd te worden kan toch moeilijk een goede raad worden genoemd.
Moest Netelenbos niet veeleer worden teruggebracht van zijn dwaling?
Overigens, zo stelde hij, kan men het doel van Netelenbos waarderen zon-
der het met zijn handelwijze helemaal eens te zijn!93 Uit een brief aan
Geelkerken weten we dat Netelenbos tamelijk alleen stond, want alleen
de collegae Laman en Sap hadden het, naast Geelkerken, voor hem opge-
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nomen. Geesink had hem geschreven à la Geesink: ‘heel vriendelijk maar
sussend’. H.H. Kuyper had hem een sympathiek briefje gestuurd, Bavinck
had tot dan toe gezwegen.94

In zijn repliek erkende Van Dijken dat de raad om hervormd te worden
een slechte raad was geweest.95 Maar dat het een bravourestukje van
Netelenbos was geweest, was hem door een van diens verdedigers toever-
trouwd.96 ‘Wie toch kan die vriend zijn? Dat kan mijn collega, die mij on-
broederlijkheid verwijt, best weten, als zijn geheugen hem ten minste
geen parten speelt.’ Daarmee suggereerde Van Dijken dat Geelkerken in
eerste instantie toch enigszins hoofdschuddend op de daad van Netelen -
bos had gereageerd. Bovendien, wie de beurt van een ethische predikant
waarneemt, laadt natuurlijk de verdenking op zich besmet te zijn met
ethische ketterijen. Het optreden van Netelenbos was een manifestatie
geweest voor een valse eenheid, aldus Van Dijken.

In hoeverre de onderlinge verhouding tussen beide predikanten onder
het incident geleden heeft, valt niet uit de stukken op te maken. Op mer -
ke lijk is wel dat zij voorlopig hun pen in toom wisten te houden. Geel -
kerken kon het zelfs opbrengen om korte tijd later ter gelegenheid van
Van Dijkens huwelijks- en ambtsjubileum zijn collega vriendelijke woor-
den toe te voegen.97 Wie van niets wist, zou daaruit alleen maar kunnen
concluderen dat ze het goed met elkaar konden vinden. Maar onderhuids
moet de spanning steeds verder zijn opgelopen, juist ook in verband met de
wijze waarop Van Dijken de kwestie-Netelenbos indirect aan de orde bleef
stellen. Hij gaf bijvoorbeeld alle ruimte aan de conservatieve ds. Winckel
van Sloterdijk om op de zaak terug te komen en ook nam hij herhaaldelijk
stukken over Netelenbos uit andere kerkbladen over, zonder commentaar.
Zelf schreef hij over de belijdenis of over de heerlijkheid van de Doleantie.98

Maar toen Fabius in 1918 een felle aanklacht tegen de kerk publiceerde en
daarbij ook inging op de kwestie-Netelenbos, kon Van Dijken zich niet
meer inhouden.99 Van 1 september 1918 tot en met 19 januari 1919 lichtte hij
zijn lezers voor over de brochure van Fabius. Hier en daar kritisch, maar
vaak ook instemmend. Ronduit vals werd hij toen hij aan de weergave van
Fabius’ visie op Netelenbos een en ander van zichzelf toevoegde. Hij ver-
moedde, zo hield hij zijn lezers voor, dat Netelenbos nooit enig kerkelijk
besef had gehad. Als student reeds kerkte hij bij de hervormden en hij had
nooit gereformeerd predikant moeten worden. En, als klap op de vuurpijl:
‘Van bekeering heb ik nooit gehoord.’100

Geelkerken intussen, die de artikelen van Van Dijken over de brochure
van Fabius ongetwijfeld met grote woede had gelezen, hield zich op de
achtergrond. Vanuit die positie leefde hij met zijn studievriend mee. Ze
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bezochten elkaar af en toe en Netelenbos bracht Geelkerken regelmatig op
de hoogte van de ontwikkelingen.101 Hij noemde hem de trouwste van
zijn vrienden.102 Dat wil niet zeggen dat Geelkerken instemde met alles
wat Netelenbos zei en deed. Dat bleek wel toen deze in de zomer van 1919
op verzoek van enkele studenten in Amsterdam iets kwam vertellen over de
gevolgde procedure tegen hem.103 Het werd op 17 juli een rumoerige avond
in Salvatori.104 Geelkerken, die als gevolg van ambtswerkzaamheden niet
de gehele avond had kunnen bijwonen en wat later arriveerde, bracht enige
rust tot stand. Hij wees erop dat in kerkrechtelijk opzicht aan Netelenbos
onrecht was gedaan, maar raadde zijn vriend aan om de kerkelijke weg te
volgen en niet via openbaar optreden de publiciteit te zoeken. Hij be-
schouwde hem als een geestverwant en hoopte dat hij behouden zou kun-
nen blijven voor de Gereformeerde Kerken, aldus De Standaard.105 Dit is
steeds de houding van Geelkerken geweest. Hij was verontwaardigd over
de schending van het kerkrecht, hij meende dat er in de Gereformeerde
Kerken plaats moest zijn voor de nuance die Netelenbos voorstond, maar
hij was het niet in alles met hem eens. Die afstand bleek ook toen Geel -
kerken een uitnodiging afwees om in Middelburg te komen preken. Nog
in 1922 weigerde hij een preekverzoek aan te nemen ‘om gevoeligheden te
voorkomen’.106

Toen de classis in november 1919 Netelenbos had afgezet, reageerde
Geelkerken met een bemoedigende brief. Hij adviseerde zijn vriend niet
te berusten. Ook nu maakte hij er geen geheim van dat hij het niet in alles
met Netelenbos eens was en raadde hij hem opnieuw aan openbaar optre-
den te vermijden. Hij zag liever dat Netelenbos een brochure schreef die
ook kon dienen als verweerschrift bij de generale synode.107 Enkele dagen
later antwoordde Netelenbos dat hij zich stellig zou beroepen op de synode
en dat er een vriendencomité was opgericht om financiële steun te rege-
len.108 Of Netelenbos in de maanden voor de synode nog veel spreekbeur-
ten heeft vervuld, is niet duidelijk. Hij is nog wel een keer in Amster dam
geweest.109 Het was van meet af aan de waarschuwing van Geelkerken ge-
weest om dat niet te doen. Deze vreesde olie op het vuur. Netelenbos meen-
de op die manier bewaard te blijven ‘voor een vernederende doofpot poli-
tiek’. Ook meende hij dat wie in het openbaar was aangevallen, zich ook in
het openbaar mocht verdedigen.110 Bij die gelegenheid bracht hij ook een
bezoek aan Bavinck.111 Daarnaast diende Netelenbos een bezwaarschrift in
bij de generale synode van Leeu warden.112 Als bijlage stuurde hij de brochu-
re Ben ik gereformeerd?, die hij op advies van Geelkerken had geschreven.113

Behalve dat Geelkerken per brief met zijn vriend contact hield en hem
financieel ondersteunde,114 zocht hij ook naar wegen die ertoe zouden kun -
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nen leiden dat de afzetting van Netelenbos ongedaan werd gemaakt.115 Zo
was hij met Brussaard op bezoek geweest bij Bavinck. Toen was besloten
dat er een conferentie moest worden belegd om te bezien wat kon worden
gedaan.116 Een lijst van deelnemers was door Brussaard samengesteld,
aangevuld en gecorrigeerd door Geelkerken en door hem aan Bavinck op-
gestuurd, met een datum voor de bewuste vergadering.117 Uit het vervolg
lijkt te kunnen worden opgemaakt dat gekozen is voor twee min of meer
onafhankelijk van elkaar bestaande acties. Er is in de eerste weken van
 januari drukke correspondentie over een verklaring ten gunste van Nete-
 len bos, die door Geelkerken, Brussaard en anderen zou worden gepubl i-
ceerd, én er is sprake van een conferentie op 5 februari 1920 in American
Hotel te Amsterdam, behalve door Brussaard en Geelkerken ook geënta-
meerd door W.H. de Savornin Lohman, om met gelijkgezinden te spreken
over de situatie in de Gereformeerde Kerken in het algemeen. Hoewel ik in
De Standaard, De Heraut, De Bazuin en in de nrc daarover geen enkel bericht
vond, neem ik aan dat deze conferentie inderdaad heeft plaatsgevonden.118

De organisatoren hebben de conferentie geheim weten te houden of de
bladen weigerden er aandacht aan te besteden. Opvallend is dat in deze we-
ken H.H. Kuyper in De Heraut schreef over spanning in de Gere for meerde
Kerken. De spanning was blijkbaar zo groot dat Kuyper zich gedrongen
voelde nadrukkelijk afstand te nemen van de standpunten van Netelen -
bos. Zijn kritiek op de tegen Netelenbos gevolgde procedure had kenne-
lijk onrust veroorzaakt.119

Over de beoogde verklaring ten gunste van Netelenbos is men het uit -
eindelijk niet eens geworden, zo moet geconcludeerd worden. Verschei -
dene concepten zijn bewaard gebleven: enkele van de hand van Geel ker -
ken, één van de hand van H.W. van der Vaart Smit en één van de hand van
H.C. van den Brink.120 Maar toen men handtekeningen ging verzamelen,
kreeg de hele actie iets van de gelijkenis van de verontschuldigingen.121

Velen hadden een reden om niet mee te doen.122 Van den Brink wilde niet
op één lijst staan met Van der Vaart Smit, T. Ferwerda wilde liever de kerke-
lijke weg bewandelen, B. Wielenga wilde niet meedoen omdat zijn broer
als predikant van Middelburg betrokken was geweest bij de procedure
 tegen Netelenbos, enzovoort. Bavinck, zo wist Van den Brink te vertellen,
had een voorkeur voor de kerkelijke weg.123 Van een publieke verklaring ten
gunste van Netelenbos is het dan ook niet gekomen.

Uiteindelijk besloot Geelkerken de kerkelijke weg te bewandelen. Hij
verzocht de classis Amsterdam bij de classis Middelburg navraag te doen
naar de redenen die hadden geleid tot de schorsing en afzetting van Nete -
len bos. De classis Amsterdam weigerde hierin mee te gaan.124 Brussaard,
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die in de classis Haarlem voor eenzelfde verzoek wel gehoor kreeg, kreeg
in Zeeland nul op het rekest.125 Geelkerken en Brussaard besloten daarom
zich tot de generale synode te wenden. Brussaard zal daar, blijkens zijn re-
actie op het eerste concept van Geelkerken, minder rouwig om zijn ge-
weest dan Geelkerken.126 Dit was de kerkelijke weg. Toen Geelkerken voor-
stelde om ook de pers te informeren, gaf hij daarvoor schoorvoetend zijn
toestemming.127 Uiteindelijk bleken Brussaard en Geelkerken alleen te
staan. Samen zonden ze de synode een bezwaarschrift.128 Instemming
hiermee was binnengekomen van 253 leden van de Gereformeerde Kerk
te Middelburg en van enkele leden van de Gereformeerde Kerk te Den
Haag. Steun van andere predikanten ontbrak, wellicht omdat Geelkerken
en Brussaard er niet naar hadden gezocht.129 Netelenbos was er niet minder
blij mee. ‘Duizendmaal dank voor hetgeen jij en Brussaard voor me doen.
God zegene jullie zwoegen.’130

Behalve dat Geelkerken en Brussaard bezwaar aantekenden tegen het
feit dat hun ondanks herhaalde verzoeken daartoe niet gemeld was van
welke afwijkingen Netelenbos werd beticht, hadden ze nog enkele andere
bezwaren. Van wettige en afdoende bewijzen dat Netelenbos zou afwijken
van de belijdenis was geen sprake, zo meenden ze, evenmin als van een
juiste toepassing van het gereformeerde kerkrecht. Een praktisch punt
was dat het toegekende wachtgeld zelfs niet voldoende was om de uitslag
van het hoger beroep bij de synode af te wachten.

Bavinck had zich op 1 september 1920 wegens ziekte ter synode afge-
meld, op 8 september werd het bezwaarschrift van Netelenbos behandeld,
gevolgd door het bezwaarschrift van Geelkerken en Brussaard. Beiden
waren aanwezig ter synode om hun vriend bij te staan. Hun steun, hoe be-
langrijk ook voor Netelenbos, heeft niets uitgehaald. Het vonnis dat eer-
der over Netelenbos was uitgesproken, werd door de generale synode be-
krachtigd ondanks de procedurele fouten die er gemaakt waren, het
bezwaarschrift van Geelkerken en Netelenbos werd voor kennisgeving
aangenomen.131

Nog voor de synode aan de behandeling van de kwestie-Netelenbos toe
was, hadden de kerkbodescribenten zich reeds op het stuk van Geel ker -
ken en Brussaard gestort. Een van hen was ds. D. van der Meulen (1870-
1942), predikant te Reitsum, die zich in het Friesch Kerkblad op sarcastische
toon over Geelkerken en Brussaard uitliet.132 Iedereen, zo spotte hij, had
Netelen bos misverstaan, behalve zijn beide vrienden. Daarbij deed hij het
voorkomen alsof ze het met Netelenbos eens waren.

Geelkerken en Brussaard lieten het er niet bij zitten en spraken hun
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ambtgenoot per brief op zijn stukje aan en vroegen hem zijn artikel te cor-
rigeren.133 Deze antwoordde dat hij aan dit verzoek niet kon voldoen. Hij
kende Netelenbos al sinds hun middelbareschooltijd en als student had-
den ze vaak met elkaar gesproken.134 Toen reeds was hij van mening dat
Netelenbos, onder meer gezien zijn voorliefde voor de hervormde F.E. Dau -
banton, beter geen predikant in de Gereformeerde Kerken kon worden.135

Het doen en laten van Netelenbos, zijn voorgaan in een Hervormde Kerk
en de inhoud van zijn brochures hadden hem dan ook niet bevreemd. In
dat licht bezien hadden Geelkerken en Brussaard toch kunnen vermoe-
den dat hun optreden opzien moest baren. Zijn stukje was scherp maar
niet krenkend, zo meende hij.

Hiermee namen Geelkerken en Brussaard geen genoegen en ze dien-
den bij de kerkenraad van Reitsum een klacht in tegen Van der Meulen,
met een afschrift van hun schrijven aan de synode van Leeuwarden.136 Hij
legde hun van alles in de mond, zo toonden ze de kerkenraad uit de stuk-
ken aan, er was sprake van onwaarheid, laster, misleiding van de publieke
opinie, van een overtreding van het negende gebod: ‘Gij zult geen vals ge-
tuigenis spreken tegen uw naaste.’ In de Heidelbergse catechismus werd
dit onder meer uitgelegd als een verbod op laster en kwaadsprekerij.137 Ze
verzochten de kerkenraad zijn voorganger broederlijk te vermanen. Toen
deze daarop niet wilde ingaan, poogden de beide predikanten de kerken-
raad tevergeefs van zijn ongelijk te overtuigen.138 In een schrijven van 3 ja -
nu ari 1921 wendden ze zich daarom tot de meerdere vergadering, in dit
geval de classis Hallum.139 Ze voelden zich daarin gesteund door Geesink
en H.H. Kuyper. Brussaard had hun namelijk om advies gevraagd en ‘die
beiden vonden dat we gelijk hebben om die dwazen in Friesland tot de or-
de te roepen’.140

Onderwijl bemoeide ook de kerkelijke pers zich met de zaak tussen de
predikanten. H.H. Kuyper noemde de gevolgde handelwijze kerkrechte-
lijk zuiver. Wel had hij zelf liever gezien dat er een commissie van bemid-
deling was benoemd omdat een kerkelijke procedure nu eenmaal altijd
rumoer veroorzaakt. Hij moest echter ook toegeven dat Van der Meulen
zich had laten meeslepen en niet al zijn woorden voldoende had afgewo-
gen. Zijn enthousiasme en vurigheid mochten echter niet tot een soort
ketterjacht leiden. Hij sprak daarbij zijn zorg uit over de ontwikkelingen
in de Gereformeerde Kerken. ‘De geest van verdachtmaking is den laatsten
tijd al te sterk geworden.’141

Zijn Kamper collega Bouwman was veel minder wijs en gooide olie op
het vuur. Hij nam in De Bazuin van 29 januari 1921 het hele artikel van Van
der Meulen op en stelde dat de uitslag van het classisonderzoek niet twij-
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felachtig kon zijn. Hij kon namelijk niet inzien dat Van der Meulen de
goede naam van beide collegae had aangetast en betreurde de procedure.
Geelkerken en Brussaard zouden er beter aan doen zich nader te verklaren
over hun verhouding tot Netelenbos dan zo’n procedure te starten.

De classis Hallum heeft de zaak voortvarend aangepakt en een commis-
sie van onderzoek benoemd, die zich voor nadere inlichtingen tot Geel -
ker ken en Brussaard en ongetwijfeld ook tot Van der Meulen wendde.142

Op 22 februari, twee dagen voordat de classis Hallum het bezwaarschrift
van Geelkerken en Brussaard zou behandelen, kwam het echter tot een
gesprek, op initiatief van een mij onbekende derde partij. Aanwezig wa-
ren behalve de betrokkenen de predikanten W.A. van Es van Leeu war den
en P.D. de Groot van Warnswerd en een ouderling genaamd Reitsma. Uit
de ondertekende verklaring blijkt dat alle bezwaren in de geest van broeder-
lijke liefde waren uitgesproken, dat ds. Van der Meulen niet de bedoeling
heeft gehad om te zeggen dat Geelkerken en Brussaard zich aan de zijde
van Netelenbos hadden geschaard en dat daarmee de zaak was opgelost.
Geelkerken en Brussaard trokken hun aanklacht in.143 Hiervan werd mede-
deling gedaan in de pers.144

Ondertussen had het stuk van Van der Meulen wel zijn werk gedaan. Het
was immers verschenen voor de synode bijeenkwam. Daarmee was het be-
zwaarschrift van Geelkerken en Brussaard in een kwaad daglicht gesteld.
Maar de aandacht die hun bezwaarschrift ná de synode kreeg, hing ook sa-
men met het feit dat Geelkerken zich in een kerkdienst van 3 oktober 1920
naar het oordeel van velen te kritisch had uitgelaten over het Getuigenis
dat de synode van Leeuwarden had doen uitgaan. Vanaf die tijd was Geel -
kerken een nationaal bekende en omstreden predikant. Dat blijkt onder
meer uit enkele bijdragen in De Reformatie.

K. van den Berg nam het voor zijn wijkpredikant op toen hij in De Refor -
matie van 31 december 1920 reageerde op de geruchten als zou Geelkerken
een geestverwant van Netelenbos zijn en als ethisch bestempeld dienen te
worden.145 Dit was volgens Van den Berg een pertinente onjuistheid en
dus was er sprake van een zonde tegen het negende gebod. Men mocht bo-
vendien niet iemand veroordelen of laten veroordelen zonder hem te heb-
ben gehoord. Ene E. van der Meulen voelde zich blijkbaar aangesproken
en reageerde. Hij stelde dat hij geen deel had aan de verbreiding van het
gerucht dat Geelkerken geheel en al met Netelenbos op één lijn stond.
Maar, zo vervolgde hij, heeft Geelkerken zelf wel voldoende gewaakt over
zijn goede naam? En waakte Geelkerken wel voor de goede naam van onze
kerken? Om het negatieve antwoord op die vragen te onderbouwen, ver-
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wees Van der Meulen naar de hierboven genoemde en beschreven avond
van 17 juli 1919 in Salvatori. Hij wees op de toonzetting van de toespraak
van Netelenbos, die de hele kerkelijke procedure als een klucht neer had
gezet, die gespot had met de betrokken ambtsdragers en die voortdurend
pogingen had gedaan de lachers op zijn hand te krijgen. Was Geelkerken
toen opgekomen voor de goede naam van de Gereformeerde Kerken? In -
tegendeel. Hij had een vergoelijkende toespraak gehouden. Maar dan is
het geen wonder dat hij gezien wordt als iemand die met Netelenbos op
één lijn staat, zo luidde de conclusie. Bovendien had Geelkerken gespro-
ken over een gebrek aan ontferming bij de kerken, hetgeen volgens Van
der Meulen allerschandelijkst was. Geelkerken diende zelf te zorgen voor
zijn goede naam door aan onze kerken de verschuldigde hoogachting te
betonen! Geelkerken reageerde waardig, onder meer door te verwijzen
naar het verslag van die avond in Salvatori in De Standaard van 18 juli 1919
(zie hierboven).

Deze polemiek maakt duidelijk dat de aandacht langzamerhand ver-
schoof van Netelenbos naar Geelkerken, voor een deel buiten zijn eigen
‘schuld’ om. Niemand had reden om hem te betichten van ethische sympa-
thieën, niemand had reden om te menen dat hij met Netelenbos op één lijn
stond. Daarvoor had hij zich al te duidelijk uitgesproken. Maar het was
ook iedereen duidelijk dat Geelkerken zonder meer tot de veranderings-
gezinde theologen in de Gereformeerde Kerken behoorde. De synode van
Leeuwarden had zich namelijk niet alleen over de kwestie-Netelenbos ge-
bogen, maar ook over de gezangenkwestie en over een verzoek om revisie
van de belijdenis. Bij beide zaken was Geelkerken betrokken.

gezangen en meer
Na haar voortvarende start had de Kring Kerkgezang iets van haar dyna-
miek verloren.146 De Jong zoekt voorzichtig naar een oorzaak en wijst op
de opheffing van de plaatselijke verenigingen, het uitblijven van resultaat
en de toenemende onrust in de kerken. Ook wijst hij op het optreden van
Netelenbos, lid van de commissie die de samenstelling van de proefbun-
del moest verzorgen. Tijdens de dienst in een van de Hervormde Kerken
van Den Haag in 1917 had hij slechts één psalm laten zingen en verder ge-
zangen. Behalve dat dit leidde tot een kerkelijke procedure tegen hem,
kwam hem dit ook op de afkeuring van de Kring te staan.147 Hij gaf met
zijn handelwijze voeding aan de angst dat de gezangen de psalmen zou-
den verdringen. Het werk van de kring kwam zodoende in diskrediet. In
de tijd daarna kwam het stil te liggen, in 1919 oordeelde het bestuur dat het
tijd werd om een nieuwe start te maken.148 De commissie die een proef-
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bundel moest samenstellen werd, onder protest van Geelkerken, die op
dat moment waarnemend voorzitter was, van haar taak ontheven.149 De
aanleiding vormde de kerkelijke procedure tegen Netelenbos. Het lidmaat-
schap van Netelenbos zou de hele Kring verdacht maken en de meerder-
heid van het comité was hem liever kwijt dan rijk. De samenstelling van
een proefbundel werd toevertrouwd aan H.J. Tollig en G.G. van As, twee
andere leden van de Kring Kerkgezang.150 De 106 liederen die door hen wer -
den verzameld, werden in het voorjaar van 1920 door het bestuur terugge-
bracht tot 51.151 Het betrof voornamelijk de bekende en goed zingbare lie-
deren uit de Evangelische Gezangen. Tegen de oorspronkelijke bedoeling van
de Kring in! Omdat de tijd daartoe ontbrak, werden twee getypte proef-
bundeltjes, zonder muziek, aan de synode aangeboden.152 In het begelei-
dend schrijven stelden de inzenders dat de tijd gekomen was om meer
ruimte te bieden aan het nieuwtestamentisch kerklied. Het bijna geheel
ontbreken daarvan werd, zo meenden zij, door velen gevoeld als een ‘schuld
tegenover den Heere, een gebrek in de openbare godsdienstoefening, een
schade voor het geestelijk en kerkelijk leven’.

amsterdam-zuid en de synode van leeuwarden
Op de kerkenraadsvergadering van 22 mei 1919 besloot de kerkenraad van
Amsterdam-Zuid op voorstel van ouderling R. Lukkien via de classis aan
de synode te verzoeken om de belijdenisgeschriften en de liturgie te her-
zien.153 De zaak van de gezangen, ook door Lukkien bepleit, werd door de
kerkenraad aangehouden, de overige zaken werden op aanraden van de
clas sis ingetrokken, daar deze de voorstellen niet concreet genoeg acht-
te.154 Ruim een halfjaar later deed Amsterdam-Zuid een tweede poging,
nu met meer succes.155 In korte tijd formuleerde een commissie, waarin
ook de beide predikanten zitting hadden, een nieuw voorstel, dat zowel
de belijdenisgeschriften en de liturgische geschriften als het gebruik van
het nieuwtestamentisch lied betrof. Dit werd door de kerkenraad onder
voorzitterschap van Van Dijken met algemene stemmen aangenomen.156

Daarbij sprak de raad nadrukkelijk uit dat hij geen bezwaren had tegen
de Drie Formulieren van Enigheid. Maar wel wees de raad erop dat de be-
lijdenisgeschriften sinds de synode van Dordrecht niet waren aangepast
en dat aanvulling noodzakelijk was. De raad wees daarbij op het ontbreken
van een officiële formulering inzake de Schrift en haar inspiratie, met het
oog op de sinds Dordt opgekomen Schriftkritiek; de leer inzake de een-
heid en de pluriformiteit der kerk; de verhouding tussen de algemene en
bijzondere openbaring en de mening over bewegingen als sabattisme,
 adventisme, spiritisme, chiliasme etc. Ook meende de kerkenraad dat de
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liturgische geschriften voor een deel verouderd waren en meer in overeen-
stemming met de huidige tijd dienden te worden gebracht en dat er be-
hoefte was aan een uitbreiding van de liederen die in de eredienst kunnen
worden gebruikt. Ook wenste hij een nieuwe catechismus, zowel voor de
kansel als voor de catechisatie.

Een en ander kwam op een buitengewone vergadering van de classis aan
de orde, speciaal bij elkaar geroepen om over het voorstel van Amsterdam-
Zuid en over een later ingediend voorstel van Amsterdam van gedachten
te wisselen.157 Van de kerk van Watergraafsmeer kwam het voorstel om de
krachten te bundelen. Een en ander leidde tot een compromis, waarin de
kerkenraad van Amsterdam-Zuid zich uiteindelijk niet voldoende kon
herkennen. Hij besloot het oorspronkelijke voorstel alsnog ter synode in
te zenden.158 Een belangrijk verschilpunt betrof de gezangen. De classis
stelde uiteindelijk de synode voor de uitbreiding te beperken tot ‘eenige
andere berijmde gedeelten der H. Schrift’, Amsterdam-Zuid dacht aan
een uitbreiding van de bundel Eenige gezangen zonder genoemde beper-
king tot berijmde Schriftgedeelten. Ook was er verschil van inzicht over
de noodzakelijke uitbreiding van de belijdenis.

Daar nogal wat particuliere synoden soortgelijke vragen hadden opge-
worpen als de kerkenraden van Amsterdam en van Amsterdam-Zuid, stel-
de de synode een zware commissie samen.159 Namens deze commissie hield
Bavinck op 27 augustus – dat wil zeggen: drie dagen na installatie – de sy-
node ten aanzien van de belijdenis voor dat bezinning op drie punten no-
dig was, namelijk op het punt van de goddelijke ingeving en het gezag der
Schrift, op de artikelen 2-8 uit de Nederlandse Geloofsbelijdenis, over de
ware en de valse kerk, en op artikel 36, over de verhouding tussen kerk en
staat. ‘Van al deze artikelen mag vrijmoedig en zonder vrees voor tegen-
spraak worden uitgesproken, dat hunne bespreking in de belijdenisge-
schriften niet meer staat op de hoogte en niet meer beantwoordt aan de
behoeften van dezen tijd.’160 De synode kreeg het advies een commissie
van vijf personen te benoemen om haar hierover de volgende synode van
advies te dienen. Daarvan is het bij mijn weten niet gekomen. Wel kwam
er op advies van deze commissie een Getuigenis, dat veel beroering zou
wekken.

Dezelfde commissie boog zich ook over de gezangenkwestie.161 De bun-
del van de Kring Kerkgezang maakte op rapporteur J.C. de Moor, de enige
die naar het schijnt kennis had kunnen nemen van de bundel, een armza-
lige indruk. In haar rapport constateerde de commissie dat de bundel een
samenvatting was van de vroeger zo nadrukkelijk afgewezen Evangelische
Gezangen en de vervolgbundel daarop. Dat alleen al achtte de commissie uit
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tactische overwegingen een zwak punt. Ook voorzag de commissie pro-
blemen rond het auteursrecht. Ten slotte had de commissie (i.c. De Moor)
bezwaar tegen sommige aangebrachte wijzigingen in de tekst van enkele
liederen. Ze stelde de synode voor de bundel te laten voor wat zij was.162

Daarmee sneuvelde dit project van de Kring Kerkgezang, natuurlijk om-
dat de weerstand tegen gezangen nog groot was, maar ook als gevolg van de
weinig professionele wijze waarop een en ander was aangepakt. Niemand
had van tevoren van de voorstellen kennis kunnen nemen. Wellicht besefte
Geelkerken dat zelf ook, want al spoedig na afloop van de synode speelde
hij met de gedachte de bundel alsnog te laten drukken.163 Overigens besloot
de synode wel deputaten te benoemen die de bundel Eenige Gezangen dien -
den te ‘overzien en voorts trachten dien uit te breiden met eenige andere
berijmde of onberijmde gedeelten der H. Schrift, welke het den kerken vrij
zal staan, nevens de Psalmen in den eeredienst te gebruiken’.164

huiselijke spanningen
De zomer van 1918 bracht Geelkerken door bij zijn moeder in Hilversum,
zijn vrouw was met de kinderen neergestreken in een van de badplaatsen
aan de Nederlandse kust. Kort voor hun twaalfenhalfjarig huwelijk schreef
Ida aan Jan een verdrietige brief, waarin ze hem smeekte om een nieuw
begin.165 Ze was, zo schreef ze, eerst ten prooi gevallen aan haat en verbit-
tering, nu was er veeleer sprake van medelijden, omdat iemands karakter
toch grotendeels is aangeboren en slechts met moeite kan veranderen. Ze
wees op het naderende huwelijksfeest, ‘een gedenkpaal, een zonnedag nog
in ons leven’. Maar: ‘Moet nu alles weer op dezelfde voet voortgezet wor-
den of zullen we beiden zeggen …het is weer vrede tusschen ons?’ Ze hoop-
te dat er weer sprake zou zijn van zonneschijn en niet alleen van donderbui-
en. ‘Jij was en blijft toch altijd mijn lenteliefde, ik misschien niet de jouwe
… maar lieve Jan, laat dat nu toch in vredesnaam niet heel mijn leven op
mij gewroken worden, daaraan heb ik toch geen schuld.’166 Waaruit de
problemen tussen beide echtelieden bestonden, is niet helemaal duide-
lijk, maar het lijkt erop alsof de relatie tussen Ida en haar moeder in het
geding was. ‘Je moeder uit jouw leven, en anders jij uit het mijne’, zo had
Jan haar kortgeleden nog toegevoegd. Ook was er ongenoegen over de wijze
waarop Ida het huishouden bestierde, zo blijkt uit deze brief, maar nu ze
weer hulp had was er op ‘het gezin niets aan te merken’.

Een jaar later was de situatie verergerd. In het voorjaar ontving Jan van
zijn schoonzuster Sally Kardoes namens haar moeder het verzoek of
dochter Nella enige weken of langer in Hilversum zou mogen komen lo-
geren met het oog op haar gezondheid. Ze beoogden met deze brief alleen
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de gezondheid van de lieve kleine en zetten alles wat henzelf betrof opzij.
Twee dagen later antwoordde Jan dat daarvan onder de gegeven omstan-
digheden geen sprake kon zijn.167 Ongetwijfeld hing dit samen met een
ernstige crisis in het huwelijk van Ida en Jan. Dat althans moet geconclu-
deerd worden uit een krabbeltje van Ida op haar visitekaartje van 10 juni
1919. ‘Ik ga vandaag, hoe ziek ik me voel, naar mijn moeder. Daar word ik
Goddank nog niet verstooten of zooals jij doet, je vrouw uit je hart en je
 leven trappen.’ Het kaartje zat verborgen in een enveloppe met een uit-
 gebreidere brief, zonder datum. Daarin deelde Ida aan Jan mee dat ze naar
Hilversum vertrok. Ze hoopte dat God haar de kracht zou geven om zich
voor haar ouders goed te houden, opdat die niets van haar verdriet zouden
merken. Ze hoopte verder van harte dat God hem in zijn hart zou grijpen
en hem niet meer met rust zou laten voordat hij zou voelen hoe hij tegen-
over zijn vrouw deed en hoe hij haar behandelde. Zoals de Heer door Judas
werd verraden, zo werd zij verraden ‘telkens en telkens aan mijn dienst-
personeel’.168

Nog in het voorjaar van 1920 ontving Jan een brief van zijn moeder die
blijkbaar aan de huwelijksproblemen refereerde.169 Ze sprak daarin over
de moeilijke woestijnreis van haar zoon en schoondochter, over een grote
verdrukking die hun deel was. Toch lijkt de relatie daarna te verbeteren,
want uit de bewaard gebleven correspondentie valt af te lezen dat de span -
ningen geweken waren. Toen Jan in de zomer van 1920 alleen op reis was,
schreef Ida hem een opgewekte brief.170 Er werden allerlei nieuwtjes uit-
gewisseld, zoals vaker in de brieven van Ida aan Jan. ‘Dijkie’ was lang van
stof geweest en ook ds. J. Waterink ging over de tong.171 De brief die ze een
week later schreef was haast nog opgewekter. Ze voelde zich gelukkig.
Maar het zou nog veel beter zijn als ze kalm elkaars gebreken met de man-
tel der liefde zouden bedekken, zo schreef ze. Deze verbeterde stemming
wordt bevestigd door andere persoonlijke correspondentie. Wellicht dat dit
ook de gemeente niet is ontgaan. Want in een brief van 25 januari 1921 schreef
een broeder hem hoe goed het hem had gedaan dat hij Geelkerkens vrouw
en kinderen weer in de kerk had gezien. Vaak had hij alleen Geelkerkens
zoon gezien, met een blik die door hem geïnterpreteerd werd als droef-
geestig. Maar nu was alles anders. Het was ook aan Geelkerken te merken,
zo had hij tot zijn vreugde geconstateerd.172 Een paar jaar later liep het
huwelijk alsnog bijna stuk.
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v 
Krachtsontplooiing

inleiding
In zijn eerste jaren te Amsterdam concentreerde Geelkerken zich op zijn
taak als prediker en pastor, met een bijzondere belangstelling voor evan-
gelisatiewerk en het werk onder soldaten. Een bestuurder was hij niet,
noch een kerkbodeschrijver. Evenmin bewoog hij zich op theologisch ter-
rein. Tevergeefs zoeken we zijn naam onder de auteurs die schreven in het
Gereformeerd Theologisch Tijdschrift. Hij was vooral predikant, en theologie
kon hem blijkbaar niet zo bekoren dat hij daarvoor veel tijd vrijmaakte.
Ook op het gebied van de godsdienstpsychologie liet hij na zijn promotie
lange tijd niets meer van zich horen. Naar eigen zeggen hield hij zijn vak
wel bij, en een enkele keer verzorgde hij een inleiding.1 Daarin kwam ver-
andering toen hij in 1919 benaderd werd door J. van der Spek, psychiater
en theoloog, met het verzoek gezamenlijk te komen tot de oprichting van
een ‘arbeidsgemeenschap’ op het terrein van de godsdienstpsychologie,
bedoeld voor godsdiensthistorici, zendingsmensen, predikanten, medici
en andere belangstellenden.2 Het lukte hun inderdaad een Godsdienst -
psychologische Studievereeniging (gpsv) van de grond te tillen, met mede-
werking van onder anderen H. Bavinck en L. Bouman. Geelkerken fungeer-
de de eerste tijd als secretaris.3

Uit deze jaren zijn enkele publicaties van Geelkerken bekend die op het
terrein van de godsdienstpsychologie liggen. Blijkbaar heeft het contact
binnen de gpsv hem gestimuleerd om zich weer wat intensiever op zijn
vroegere studieterrein te bewegen. Zo gaf hij op de derde vergadering (1921)
een overzicht van de stand van zaken op het gebied van de godsdienstpsy-
chologie.4 Van nieuw wetenschappelijk onderzoek was echter geen spra-
ke. Geelkerken was een man van de praktijk, van de kerk en van de school,
van de toegepaste wetenschap.5 Ondertussen volgde hij de ontwikkelingen
wel, zoals blijkt uit zijn lidmaatschap van de gpsv en van de Nederlandse
afdeling van het Kant-Gesellschaft.6 Dit alles had zijn aandacht, maar niet
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zijn hart. Geelkerken was als dienaar des Woords primair prediker van het
evangelie en als zodanig had hij ook iets van een evangelist.

Na de synode van Leeuwarden (1920) zocht hij een ‘grotere gemeente’,
een groter gehoor, hij wilde zich meer mengen in het gesprek over de ont-
wikkelingen in de kerk en in de gesprekken over kerk en cultuur. Wellicht
was het hem duidelijk geworden dat hij zonder blad waarin hij zijn stand-
punten kwijt kon, voor zijn ideeën langs kerkelijke of kerkrechtelijke weg
nooit voldoende steun zou krijgen. Het is alsof de synode van Leeuwar -
den hem ‘naar buiten’ heeft gejaagd. Veel duidelijker dan voorheen poog-
de hij sindsdien invloed uit te oefenen op de ontwikkelingen in de kerk. Daar -
 mee deed hij hetzelfde als zijn belangrijkste tegenstanders K. Dijk, V. Hepp
en J.C. de Moor en zijn medestander H.W. van der Vaart Smit. Maar min-
der dan eerstgenoemden en hun geestverwanten sloot hij zich daarbij op
in eigen kring. Geelkerken had zitting in talloze besturen en comités van
aanbeveling, en er waren talloze organisaties die hem als spreker begeer-
den. Wij komen zijn naam tegen bij het Neder lands Bijbelgenootschap, bij de
Autozending in Nederland, bij een financiële actie ten behoeve van de jubi -
lerende Klokkenberg (de christelijke kweekschool te Nijmegen), bij het
Christelijk Instituut voor Zelf ont wik ke ling, bij een hulporganisatie voor
de verbreiding van het evangelie in Oostenrijk, bij een stichting voor de
nood in de Saksische pastorieën, bij de vereniging voor Nationale Volks -
opvoeding enzovoort.

Typerend is Geelkerkens medewerking aan een opwekkingssamen -
komst, belegd door de jeugdvereniging ‘De Zaadkorrel’ te Amsterdam.
Samen met M.J.A. de Vrijer en P. Stegenga Azn werden er drie avonden be-
legd in de Koepelkerk te Amsterdam. Aanvankelijk was het de bedoeling
geweest hiervoor de Parkkerk af te huren, maar dat werd door de kerken-
raad niet toegestaan. De samenwerking van deze drie predikanten achtte
men niet in het belang van de gereformeerde evangelisatie, men geloofde
zelfs dat deze daardoor schade zou lijden.7 Dit was altijd een van de strijd-
punten van Geelkerken geweest: het naar binnen gekeerde, benauwde ge-
reformeerde gedoe! Dus liet hij zich door kerkenraadsbesluiten of goed-
bedoelde adviezen niet weerhouden en verzorgde hij met genoemde
vrien den de bewuste avonden. Een jaar later verschenen de toespraken in
druk.8 Ook dat is Geelkerken ten voeten uit: hij aarzelde niet te provoce-
ren, en provocerend was de uitgave van de toespraken zeker.

Als gevolg van het feit dat Geelkerken na de synode van Leeuwarden
meer naar buiten trad én door de wijze waarop hij dat deed, raakte hij
steeds vaker en steeds intensiever betrokken bij kerkelijke conflicten. Zijn
geestverwant Barend Schuurman stelde zijn gaven ten dienste aan de
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zending, Geelkerken werd een centrale kracht in de verwarring die zich
vanaf 1920 meester maakte van de Gereformeerde Kerken.9 De sfeer werd
grimmiger en Geelkerken bleef daarvan niet vrij. Hij werd in korte tijd
het zwarte schaap van de Gereformeerde Kerken.

de reformatie
Gezien zijn ambities en talenten wekt het geen verbazing dat Geelkerken
bereid was mee te werken aan een nieuw blad voor jonggereformeerden.
De wens daartoe was in 1918 uitgesproken door J.C. Aalders en werd een
jaar later opgepakt door Van der Vaart Smit, predikant te ’s-Graveland.10

Deze leerling van Bavinck, in 1917 op een proefschrift getiteld De natuur-
philosophie en het theïsme gepromoveerd, heeft de kwade reuk waarin zijn
naam tot op de dag van vandaag staat deels te danken aan zijn pro-Duitse
houding in de jaren dertig en gedurende de bezetting, maar niet alleen
daaraan. Ridderbos tekent hem als een begaafd theoloog, die in hervorm-
de kring meer waardering ontving dan bij de gereformeerden en die niet
de kansen heeft gekregen die hij begeerde.11 Maar dat hij die kansen niet
kreeg, lag niet alleen aan de omstandigheden of aan de invloed van zijn
tegenstanders. Het had ook alles met zijn persoonlijkheid te maken. Ont -
hullend en onthutsend is wat de filosoof D.H.Th. Vollenhoven hem schreef
naar aanleiding van de recensie die Smit van zijn proefschrift had geschre-
ven. ‘Mijn bezwaren tegen je persoon ken je: wetenschappelijk vertrouw
ik je niet om je vluchtigheid, om je willen meespreken op een gebied waar
je geen verstand van hebt; reeds in je diss. Dat hangt samen met je persoon-
lijk karakter; je wilt wat worden en wat wezen.’12 Zelf was Smit geneigd
om ondervonden tegenstand in verband te brengen met zijn geschriften
en zijn theologische richting, en natuurlijk heeft dat een rol gespeeld.
Smit had bijvoorbeeld verzoenend geschreven over een omstreden bro-
chure over het Schriftgezag van C. Veltenaar, en ook zijn eigen brochure
over het Schriftgezag uit 1919 was niet zonder commentaar gebleven.13

Maar er was meer aan de hand. Want Vollenhoven was niet de enige die
aarzelingen had bij de persoonlijkheid van Smit, en in de gemeente van  
’s-Graveland heeft zijn optreden diepe wonden geslagen. Een classicaal
rapport uit 1923 over het optreden van visitator D. Tom Wzn. van Hil ver -
sum in ’s-Graveland en de correspondentie van Smit hierover met Geel -
kerken zadelt de huidige lezer op met een onbestemd gevoel.14 Smit had
iets manipulatiefs, iets draaierigs, iets leugenachtigs, zo lijkt daaruit te
kunnen worden opgemaakt. Zijn vader had de classis reeds voor zijn zoon
gewaarschuwd toen hij vernomen had dat deze kerkelijk examen had
aangevraagd.15
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Geelkerken echter is lang met Smit opgetrokken en heeft in de reacties
van tijdgenoten op Smit aanvankelijk geen aanleiding gezien afstand van
hem te nemen.16 Naast Brussaard is Smit, afgaande op de bewaard geble-
ven correspondentie, in deze jaren Geelkerkens belangrijkste gespreks-
partner geweest. Smit van zijn kant heeft de zaak der Jongeren zoveel hij
kon trachten te bevorderen en te dienen. Pas nadat er in 1925 voor hem
geen hoofdrol bleek te zijn weggelegd in de redactie van Geelkerkens
weekblad Woord en Geest kwam het tot een breuk tussen hen.17 Smit ging
dan ook niet mee met Geelkerken en had zelfs begrip voor Assen.18 Dit al-
les zegt niet alleen iets over Smit, maar ook over Geelkerken. We kunnen
hierin zien dat hij trouw bleef aan eenmaal gesloten vriendschappen,
maar we kunnen zijn relatie tot Smit ook zien als een teken van een zekere
naïviteit. Geelkerken was goed van vertrouwen, maar maakte niet altijd
een juiste inschatting van geestverwanten en tegenstanders.

Een van de idealen van Smit betrof de journalistiek. Toen hij de tijd rijp
achtte zocht hij in 1919 contact met ds. B. Wielenga van Amsterdam om te
komen tot een weekblad voor de Jongeren.19 Mede op advies van Bavinck
werd het een blad waarin elke nuancering die binnen de gereformeerde
belijdenis bleef een plaats kon krijgen.20 Om die reden werden ook ande-
ren dan Jongeren aangezocht om aan het voorbereidende overleg deel te
nemen. Daarmee was het probleem geboren dat De Reformatie de komende
jaren zou vergezellen: hoe verhoudt zich de door Bavinck beoogde pluri-
formiteit tot de door sommige predikanten gewenste eenheid? Het gebrek
aan eenheid was het vitium originis van De Reformatie, dat voor veel span-
ningen zou zorgen. Geelkerken, Grosheide, Hoekstra en De Moor, aanwe-
zig op de eerste vergadering van 23 juli 1919, verschilden op talloze punten
van elkaar, zoals ook tijdens deze vergadering bleek.21 Dat kon niet goed
gaan en dat ging niet goed.

De Moor ontpopte zich als de sterke man in het consortium. Dit consor-
tium vormde als het ware het bestuur van het blad, dat overigens vorm
werd gegeven door redactie en medewerkers. Opvallend in gereformeer-
de kring waren zijn aandacht en waardering voor de kunst en zijn belang-
stelling voor de moderne literatuur.22 Een en ander ging bij hem samen
met een onbetwiste gereformeerde gezindheid, die eerder conservatief
dan progressief was. Helder en robuust wist hij zijn positie te verwoor-
den, een positie die op vele punten lijnrecht tegenover die van Geelkerken
stond. Toch valt een zekere zachtheid op. Hij mag pal gestaan hebben
voor de kuyperiaanse erfenis en niet ten onrechte een hardliner worden
genoemd, maar de toon in veel artikelen en brieven lijkt daarmee soms in
tegenspraak.
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De ‘zachte kant’ van De Moor belette hem niet al in een vroeg stadium
de positie van Smit, die voorlopig optrad als secretaris van het comité dat
de voorbereidende werkzaamheden voor zijn rekening nam, ter discussie
te stellen en hij kreeg gedaan dat deze moest wijken.23 Voor Smit was dus
geen plaats, naar hij zelf meende vanwege zijn ‘richting’. De Water graafs -
meerse predikant V. Hepp, jaargenoot van Grosheide en Geelkerken, nam
zijn plaats in. Smit had Geelkerken voorgesteld, maar dat voorstel had
geen schijn van kans.24 ‘De Moor wilde per se een betrouwbare staf.’ Van -
daar dat Hepp redactiesecretaris werd. Voor Geelkerken was een rol in het
consortium weggelegd, om tactische redenen, zoals Smit meende. Dat
zou Geelkerken en Brussaard beletten zelf een blad te beginnen. Het con-
sortium moest toezien op de redactie, maar die taak werd vooral vervuld
door het moderamen, en daarin kreeg Geelkerken geen zitting. Dat mo-
deramen bestond uit De Moor, Grosheide en C. Lindeboom. Voor Geel -
kerken betekende dat, aldus Smit, een rol als ‘bijlooper’. Hij zou volmaakt
machteloos zijn. Tevens wist Smit te melden dat Geelkerken geen vaste
rubriek zou krijgen.25 De redactie bestond uit K. Dijk, B. Wielenga en 
V. Hepp, allen predikant.26

De kaarten waren geschud: de rol van Smit was in feite uitgespeeld, al
bleef hij welkom als medewerker. Voor Brussaard was evenmin plaats, en
Geelkerken was in het consortium omgeven door conservatieve krachten.
Smit opperde daarom de gedachte om samen met Geelkerken en Brus -
saard een apart blad te beginnen. Die gedachte keerde de komende jaren
een paar keer terug, vooralsnog echter wilden zijn beide vrienden hiervan
niet weten.27 Wel was Brussaard sceptisch over De Reformatie en meende
dat onder een progressieve vlag een conservatieve lading schuilging. Hij
wilde liever stoppen. Voorlichting door deze kring aan de Jongeren achtte
hij eigenlijk ongeoorloofd, want oneerlijk omdat men in feite hun bezwa-
ren niet deelde.28 Wielenga echter wilde doorgaan tot het uiterste, daarbij
gesteund door Bavinck, zoals hij Geelkerken meldde.29

Heel zichtbaar werden de verschillen tussen de hoofdrolspelers toen De
Moor in het Noord-Hollandsch Kerkblad verkondigde dat de kwestie van de
ncsv was opgelost. Gereformeerden hoorden daarin niet thuis, zo stelde
hij, de predikanten dienden zich niet meer beschikbaar te stellen voor ar-
beid in deze kring.30 Het was Brussaard, vast medewerker van de ncsv, die
De Moor van repliek diende.31 Mocht deze wat tegen hem hebben, ‘dat hij
het langs kerkelijken en niet langs kerkbodes-weg aanhangig make’, zo ein-
digde hij.32 Daags nadat Brussaard deze reactie had geschreven, bedankte
hij als medewerker van De Reformatie.33 Geelkerken volgde hem daarin.34 Hij
wees daarbij op de nogal bonte samenstelling van de redactie en meende
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dat de verschillen zo groot waren dat een vruchtbaar resultaat niet ver-
wacht kon worden.35

Op initiatief van Wielenga werd nog een poging gedaan om Brussaard
en Geelkerken binnenboord te houden.36 Brussaard aarzelde om te komen
en vroeg Geelkerken naar diens houding. Zonder een verandering in het
gedrag van De Moor wordt het nooit wat, meende Brussaard.37 Toch kwa-
men beiden ter vergadering.38 Geelkerken bepleitte eenstemmigheid over
de ‘religieus-philosophische grondproblemen, althans ten opzicht van den
weg waarin de oplossing moet worden gezocht’. Stil blijven staan bij de
belijdenisgeschriften kon zijns inziens niet. De meerderheid echter wenste
vast te houden aan de eenmaal gekozen formulering van binding van het
blad aan de gereformeerde belijdenis zonder meer en had geen behoefte
aan een afzonderlijk program.

Naar aanleiding van deze vergadering werd de redactie gevraagd om een
werkplan samen te stellen. Wielenga wendde zich daarbij tot Geelkerken
om advies. Deze antwoordde uitvoerig, een antwoord dat typerend is voor
de positie van de Jongeren.39 Het was in deze weken – nota bene – dat Geel -
kerken, Brussaard en enkele anderen zich bezonnen op steun aan Nete len -
bos, die zich op de generale synode had beroepen. Het waren spannende
en beslissende weken voor Geelkerken. Zou hij de ruimte krijgen zijn ide -
alen vorm te geven? Zou het lukken om Netelenbos voor de Gereformeerde
Kerken te behouden? Wat zou Bavinck doen? Viel er nog steun van hem te
verwachten?

Laat ik op enkele punten aangeven wat ik bedoel. Ziet men in ons Ger.
stelsel, onze Ger. Confessie, onze kerkelijke organisatie – ook al erkent
men problemen – toch eigenlijk in hoofdzaak een eindpunt, iets dat af is,
en hoogstens hier en daar restauratie behoeft, óf een door en door
betrekkelijke figuur ter oriënteering in een stroom, die doorgaat, maar
waar het eigenlijk om gaat? Is – iets anders – het dogma, het letterlijke
Schriftwoord, het een en het al, of valt de nadruk op de geestelijke realiteit,
die er door wordt aangeduid? Ligt de klemtoon op het objectieve, waaraan
zich het subject heeft te conformeeren óf erkent men, dat het subjectieve
zich beklagen mag over achteruitzetting en verwaarlozing? Is men
eigenlijk scholastiek of in den grond mystiek? Intellectualist of met alle
waardeering voor het intellectueele nadenken toch een pleiter voor de
ervaringselementen? Hebben wij met God te doen óf met de Schrift? Zien we
in dat de immanentie Gods hare miskende eischen doet horen? Hebben wij
alleen maar de waarheid of zoeken we er ook nog naar? Zijn we er eigenlijk,
ook kerkelijk, of hebben wij verwaarloosde religieuze elementen van
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anders-geloovigen te assimileren en bij behoud van eigen Geref beginsel
met hen samenwerking te zoeken? Zóó zou ik kunnen doorgaan.

Op basis van deze brief heeft Wielenga een openingsartikel ontworpen, dat
in eerste instantie door de andere redactieleden werd afgekeurd.40 Het
kwam daarna samen met andere voorstellen ter sprake op een vergade-
ring van het consortium, waarbij ook Geelkerken en Brussaard aanwezig
waren met een voorstel. Mede omdat hun voorstel te radicaal werd bevon-
den, kreeg het voorstel van Wielenga de steun van de vergadering. Nog tij-
dens die vergadering werd F.J.J. Buytendijk aan de redactie toegevoegd,
hoogleraar aan de vu van de medische faculteit i.o. Voor Geelkerken en
Brussaard was geen plaats. Zij verlieten nu definitief de oprichtingskring
van De Reformatie, aldus Harinck.41 Van een officieel besluit daartoe of van
een opzegbrief is echter geen sprake en toen De Reformatie in het voorjaar
van 1922 aan zijn vitium originis ten onder dreigde te gaan, achtten Geel -
ker ken en Brussaard zich gerechtigd een ‘helpende hand’ uit te steken.
Aanleiding was het feit dat Hepp eerst de publicatie van enkele artikelen
van Smit had tegengewerkt en deze later, toen hij gedwongen was ge-
weest om ze toch te plaatsen, van kritisch commentaar had voorzien.42 Het
leidde tot een crisis, waarmee zoals gezegd ook Brussaard en Geelkerken
zich bemoeiden. Hepp zou zeker moeten verdwijnen, want de problemen
werden volgens hen voor een deel toch ook veroorzaakt door diens karak-
ter.43 In die trant vond er in ieder geval overleg plaats met Buytendijk en
Wielenga.44 Voor zover bekend heeft dit nergens toe geleid en Smit ver-
dween als medewerker van De Reformatie. Wielenga en Buytendijk gaven
vooralsnog hun plaats in de redactie niet op. Wielenga ‘is voor ons een las-
tige bondgenoot’, zo meende Smit daarom.45

De gewraakte artikelen van Smit werden omgewerkt en als brochure
gepubliceerd. Dat liep echter minder voorspoedig dan hij had gedacht.
Met Geelkerken en Brussaard dreigde een meningsverschil over de correc-
tie van de drukproeven.46 Bovendien weigerde de directeur van uitgeverij
Ten Have Vorm en Geest uit te geven omdat hij het publiek dat de Jongeren
bereikten niet koopkrachtig genoeg achtte.47 Dat alles gaf Smit een gevoel
van verlatenheid. ‘Waar blijft nu die zoozeer gewenschte steun?’48

Zo kwam in het voorjaar van 1922 definitief een einde aan de bemoeienis
van Geelkerken met De Reformatie. In de loop van dat jaar was hij betrok-
ken bij de oprichting van een Nieuw Christelijk Dagblad, maar dat project
liep uiteindelijk op niets uit.49
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het getuigenis
De verwachtingen ten aanzien van de synode van Leeuwarden (1920) waren
hooggespannen, zowel bij de ‘vernieuwers’ als bij de ‘behouders’, bij pro-
gressieven en bij conservatieven.50 Beide groepen werden teleurgesteld. De
eerste omdat heel duidelijk een rem werd gezet op de voortgaande ver-
nieuwing van de kerken, de laatste omdat ze van mening waren dat de
 synode niet hard genoeg optrad tegen de gevaren die de Gereformeerde
Kerken bedreigden. Hun bezwaren betroffen zowel de leer als het leven.
Daarbij werd gedacht aan kwesties als het gezag van de Schrift en de pluri-
formiteit der kerk, aan de opbloei van allerlei sektarische groepen, aan de
toenemende belangstelling voor het spiritisme, maar ook aan de toene-
mende deelname van gereformeerden aan het toneel en andere wereldse
vermaken.51 Achter af kan worden gesteld dat de behoudende krachten
aan het langste eind hebben getrokken.52 De synode keerde zich tegen het
lidmaatschap van de ncsv, sanctioneerde de afzetting van Netelenbos
door de classis Middel burg, wees het gebruik van een voorgestelde bundel
gezangen af en schoof de gewenste vernieuwing van de belijdenis op de
lange baan. Tevens besloot zij een getuigenis te doen uitgaan dat in korte
trekken de gevaren zou aanwijzen waaraan de kerken blootstonden en
haar zou oproepen tot trouwe arbeid, niet alleen in prediking, catechisa-
tie en huisbezoek, maar ook in het werk van de evangelisatie.53

Over de inhoud van dit getuigenis werd stevig gedebatteerd.54 Honig
wilde vooral waarschuwen voor schouwburgbezoek, kaartspel en dansen.
Bavinck was van oordeel dat er zonden in de gereformeerde kring waren
binnengeslopen welke hij ‘nog verschrikkelijker achtte dan de door prof.
Honig aangestipte’. Hij doelde daarbij op de verwereldlijking van het ge-
reformeerde leven in het algemeen en de oorlogswinsten in het bijzonder.
‘Hoe ver waren velen afgeweken van de sobere levensstijl die hij vroeger in
afgescheiden kring had gekend en lief gekregen.’55 Uiteindelijk werd een
tekst, samengesteld door dr. J. Ridderbos, ds. J.H. Landwehr (Rotterdam)
en ouderling P.S. van Dorp (Amsterdam), goedgekeurd.56 Anders dan aan-
vankelijk de bedoeling was, is het stuk niet vóór de besluitvorming ge-
drukt en rondgedeeld. Het werd na voorlezing door Ridderbos zonder
wijzigingen of discussie aangenomen.57 De Moor, assessor van de synode,
wees er in een terugblik op dat dit geschiedde op de middag na de ochtend
waarop de besluitvorming rond Netelenbos had plaatsgevonden. Iedereen
was nog zeer onder de indruk van hetgeen ’s morgens was gebeurd.58

Van alle zijden, zo constateerde het Getuigenis, is sprake van een verdwa -
zing en verwildering van geesten. De synode vreesde daarom niet alleen
voor buitenkerkelijken, maar ook voor het opkomend geslacht in eigen
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kring, die voor deze ‘ongoddelijken en verderfelijken tijdgeest dreigen te
bezwijken’. Bijna onverhuld werd afstand genomen van de ethische rich-
ting, nog veel gevaarlijker dan de vrijzinnigheid.59 Met zorg wees het Ge -
tuigenis erop dat velen naast of boven de Schrift een ander gezag stelden,
‘zoo niet in zijne rede, dan in zijn gevoel of in zijne geestelijke ervaring’.60

Het kon niet anders of dit zou leiden tot ‘verslapping des geloofs, verwar-
ring van den geest, verlies van den vrede des harten, en een wandelen op
paden, die steeds verder afvoeren van God en zijn Woord’. Ook werd ge-
wezen op de enorme bloei van sekten die een machtige propaganda bedre-
ven. Hier werden theosofie en spiritisme genoemd, evenals het mormo-
nisme. Er was sprake van een worsteling die gelijkgesteld moest worden
met de worsteling van de Oude Kerk tegenover het manicheïsme en de
gnostiek, zo concludeerde men. Deze omverwerping van het Woord van
God, zo vervolgde het Getuigenis, moest wel leiden tot allerlei ongeloof-
theorieën, die de ordeningen Gods omverhalen. Zelfs de wereldoorlog
had niet tot bekering geleid. ‘Niet zonder grond’ vreesden velen de ‘te-
loorgang van de staatkundige orde, het geregeld maatschappelijk samen-
leven en ook het kostelijk kleinood des huwelijks’. Ook de gelovigen waren
van dit alles niet vrij gebleven en het verschil tussen christenen en niet-
christenen was soms bijna verdwenen. Hier werden heel concreet de oor-
logswinsten en de ‘schandelijke praktijken van het neomalthusianisme’
genoemd.61 Daarom kon een woord van waarschuwing en van opwekking
niet achterblijven. Dit woord werd kracht bijgezet door te verwijzen naar
Matheus 24:11: ‘En vele valsche profeten zullen opstaan, en ze zullen velen
verleiden.’ Blijkens vers 23 van datzelfde hoofdstuk zal er sprake zijn van
tekenen en wonderen, die, zo mogelijk, de gelovigen zullen verleiden, zo
wist het Getuigenis. Met andere woorden: we leven in het laatste der dagen!
Daarom eindigde het Getuigenis met een oproep wakker te blijven en toe te
zien op het erfdeel des Heren en te wandelen in ‘voorzichtigheid en in de
vreeze des Heeren’.62

Dit Getuigenis, bestemd voor de ‘opzieners der gemeente’, werd de kerken-
raden toegezonden met het verzoek dit tijdens de eredienst voor te lezen,
opdat ook de gemeenteleden ervan kennis konden nemen. In de Schinkel -
kerk gebeurde dat op zondag 3 oktober 1920.63 Daarna liet Geelkerken
Psalm 79:4 zingen.

Gedenk niet meer aan ’t kwaad dat wij bedreven;
Onz’ euveldaad word’ ons uit gunst vergeven;
Waak op, o God, en wil van verder lijden
Ons klein getal door uwe kracht bevrijden.
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Help ons, barmhartig Heer, Uw grooten naam ter eer;
Uw trouw koom’ ons te stade;
Verzoen de zware schuld,
Die ons met schrik vervult;
Bewijs ons eens genade.

De keuze voor deze psalm werd ingegeven door het feit dat Geelkerken
‘elke uiting van ootmoedig schuldbesef’ miste. Het stuk maakte daardoor
zijns inziens een indruk van hooghartige zelfingenomenheid en met de
keuze van deze psalm wilde Geelkerken in die leemte voorzien, zoals hij
dat ook tot uitdrukking had gebracht in het ‘voorgebed’.64

Daarna vervolgde Geelkerken de dienst, maar niet dan nadat hij gewe-
zen had op de belangrijke overgang die plaatsvond. Vanaf dit moment stond
hij niet langer op de kansel als ‘uitvoerder van een kerkeraadsbesluit of
vervuller van synodale wenschen, maar alleen en uitsluitend als dienaar
van Christus, die u Zijn woord, Zijn “getuigenis”, Gods Woord gaat predi-
ken’.65 Op verzoek van de kerkenraad diende de prediking aan te sluiten bij
het Getuigenis. Geelkerken koos daartoe Marcus 9:14-29, met een toespit-
sing op het laatste vers. ‘En Hij zeide tot hen: Dit geslacht kan nergens door
uitgaan dan door bidden en vasten.’ Terwijl Jezus op de berg was met Petrus,
Johannes en Jacobus, worstelden de overige leerlingen aan de voet van de
berg met de overmacht van het kwaad. Een wanhopige vader kwam met zijn
zieke zoon naar de leerlingen van Jezus en vroeg hun zijn zoon te genezen.
Zij konden het niet. Geelkerken zag hierin een parallel met de machte-
loosheid van de kerk ten opzichte van de wereld. Zo veel nood om ons
heen, maar de kerk had geen antwoord. Zijn kritiek was dat de synode in
de wereld kwaad zag en gevaar, maar dat zij de roep om hulp niet ver-
stond. Wil de kerk weer wat betekenen in de wereld, wil het tot een nieuwe
krachtsontplooiing komen, dan zal ze weer moeten leren bidden en vas-
ten, zo meende hij. Het gebed achtte hij het grote geheim hiervan. ‘Niet
redeneren en betogen. Niet opsommen van zonden en wonden der eeuw.
Niet jammeren en klagen. Niet vrees aanjagen en bangmaken. Maar bid-
den.’ Bidden, zo vervolgde hij, is een welbewuste, levende, persoonlijke
gemeenschapsoefening ‘door den Heiligen Geest met den levenden Chris -
tus, en door Hem met den almachtigen God’. In het synodale stuk wordt
zelfs de naam van de heilige Geest niet genoemd, zo hield hij zijn toehoor -
ders voor, maar alle vermaningen om vast te houden aan het Woord Gods
zijn zonder zin als ze ons niet brengen tot het gebed, dat ons bij Christus
en Christus bij ons doet zijn. Dan pas ontplooit de kerk haar kracht. Dan
pas komt het tot ‘een opwaking, tot leven in de dorre beenderen’.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40



143

Al spoedig na 3 oktober bleek Geelkerken dat allerlei onjuiste verhalen de
ronde deden over wat hij in zijn preek gezegd zou hebben. Tijdens de ker-
kenraadsvergadering van 14 oktober werd er inderdaad stevig gediscussi-
eerd, ook door broeders die de preek niet hadden gehoord.66 Er was veel
kritiek, slechts ‘een enkele broeder verklaarde niets tegen de predikatie te
kunnen inbrengen, integendeel’. J.C. van Vulpen betreurde dat er zo wei-
nig eenstemmigheid tussen de beide predikanten was en wees op de ver-
deeldheid die het handelen van Geelkerken bracht. Hij drong bij Geel ker -
ken aan op zelfverloochening.67 Broeder A. van Kooten meende, mede op
grond van een particulier onderhoud, dat Geelkerken niet meer gerefor-
meerd was.68 Daarop werd Geelkerken boos en eiste dat Van Kooten zijn
beschuldiging introk óf zou onderbouwen. De beschuldiging werd inge-
trokken. Toen men een paar weken later terugkwam op de preek diende
ouderling E. van Niekerken een motie in, die inhield dat de kerkenraad
niet achter deze preek stond.69 De motie werd verworpen. Geelkerken kon
tevreden zijn: hij werd door de meerderheid van zijn kerkenraad nog
steeds gesteund. Maar dit alles maakt wel duidelijk dat zijn positie niet
meer onomstreden was. Ook in eigen kring begon hij steeds meer weer-
stand te ondervinden. H.J. van Lochem bleek de volgende vergadering
zelfs zo veel bezwaar te hebben dat hij meende niet aan het avondmaal te
kunnen deelnemen. Ondanks uitvoerige bespreking kon het bezwaar niet
worden weggenomen.70

Niet anders lag het in den lande: er was veel en zware kritiek op de preek.
Een stroom van reacties kwam los, zowel in de vorm van brieven aan Geel -
kerken als in de vorm van kerkbodeartikelen.71 Ook verschenen er enkele
brochures. Lovend was ds. B. Wielenga in De Reformatie.72 Feilloos voelde
hij aan dat Geelkerken verontrust was niet over wat er wel in het Getuigenis
stond, maar over wat eraan ontbrak. ‘Zijn woord is scherp, er kraakt soms
een donderslag, maar […] er zijn menschen, die vast slapen, zelfs in de
Gereformeerde Kerk.’ Wielenga vormde met zijn positieve commentaar
een uitzondering.73 Typerend voor de aard van bijna alle andere reacties is
de titel die de Kamper hoogleraar J. Ridderbos aan zijn brochure meegaf:
Kerk en wereld. Dr Geelkerken’s aanval op de generale synode afgewezen (Kampen
1920). Geelkerken had de synode aangevallen.

Ridderbos sprak over een ‘zwarte morgen’ in de Schinkelkerk en vatte
zijn kritiek op Geelkerken samen in twee punten. Geelkerken had, ‘nog
wel onder voorgeven een tolk van Christus te zijn’, de synode in een vals
dag licht gesteld, en hij had ‘onder plechtige belofte, Christus’ Woord te
zullen prediken’, aan dat Woord een averechtse zin gegeven.74 Terwijl
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Geel kerken beweerde dat hij het getuigenis van Christus zou brengen,
velde hij een hard oordeel over het woord van de synode. Daar was hij niet
langer de tolk van Christus, maar de mens Geelkerken. In de naam van
Christus werd aan de waarheid tekort gedaan en over de synode een on-
rechtvaardig oordeel geveld. Dat bleek bijvoorbeeld waar hij erop wees dat
de synode de wereld aan haar lot overliet. Daar tegenover wees Ridderbos
op alle inspanningen uit de laatste ‘tientallen jaren’ ten behoeve van de
wereld: de dienst des Woords, de dienst der barmhartigheid, de stichting
van scholen, het werk in de politiek en in de christelijke pers, in de weten-
schap, en het zendingswerk.75 Verder had de synode nergens in het Getui -
ge nis beweerd dat het ‘alleen en uitsluitend’ Gods wil was zich ‘onbesmet
te bewaren’ van de wereld.76 Het verwijt dat de synode geen oog en geen
hart had voor de wereld was daarom niet terecht. Zijn tweede klacht was,
ook voor eigen besef, nog ernstiger. Geelkerken had de woorden van Chris -
tus verkeerd uitgelegd. Maar het Getuigenis was niet bedoeld geweest als
oproep om iets voor de wereld te doen, maar om de kerk te waarschuwen
tegen de haar bedreigende gevaren. Daarmee verviel het punt van verge-
lijking zoals dat door Geelkerken was aangewezen. Zijn uitroep dat het
niet om redeneren en betogen ging, maar om bidden, achtte Ridderbos
een frase, ‘zoo hol en ledig als een uitgeblazen eierschaal’.77 Hij zelf had
zich ook niet teruggetrokken in de woestijn. Hij hield een preek, geen ge-
bed. Maar ten onrechte werd het woord van Christus tegenover het gebed
geplaatst. Zo ‘heeft hij het Woord Gods omgebogen en verdraaid’.78

Na publicatie van Ridderbos’ brochure nam Wielenga het opnieuw op
voor zijn collega en oefende hij forse kritiek uit op Ridderbos. Interessant
is een briefkaart van Wielenga, waarin hij er bij Geelkerken op aandrong
in De Reformatie te reageren. ‘Hepp en Dijk hebben “De Reformatie” zóó
duidelijk tot een strijdblad tegen jou gemaakt, en de kolommen zóózeer
gevuld met kerkbode-gesmaad, dat je verplicht bent in ditzelfde blad te
antwoorden.’79 Ook J.H. Monnik nam het voor Geelkerken op in zijn bro-
chure Wat verdeelt en wat samenbindt.80

Geelkerken heeft veel reacties bewaard en in de brochure Om het Getui -
genis gaf hij een woord van toelichting en verweer. Kern daarvan was dat
hij het Getuigenis niet had aangevallen of afgekamd, maar dat hij enkele la-
cunes had geconstateerd en daarom het Getuigenis had willen aanvullen.
Hij had een ootmoedig besef van schuld gemist, een duidelijke aanwij-
zing van de taak die de kerk in deze wereld heeft, evenals een krachtige
oproep tot bidden en vasten als middel om tot een noodzakelijke krachts -
ontplooiing te komen.81 In bijna veertig pagina’s probeerde hij aan te tonen
dat deze intentie duidelijk genoeg uit de preek valt op te maken. Om aan
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te geven dat er een verschil is tussen een synodeboodschap en de predi-
king had hij dit onderscheid gemarkeerd met de gewraakte woorden over
de dienaar der synode en de dienaar van Christus. Dat was nodig, want
hem was ter ore gekomen dat er zelfs een voorstel was gedaan om de preek
die zondag maar achterwege te laten.

Dit laatste punt is een bron van veel misverstand geworden, mede om-
dat Geelkerken hier te weinig woorden voor heeft gebruikt. Blijkbaar wil-
de hij niet uit de school klappen, want het was nota bene in Amsterdam-
Zuid dat het voorstel was gedaan om de preek achterwege te laten als het
Getuigenis werd voorgelezen. Het werd zelfs niet in stemming gebracht,
zo weinig bijval was er.82 Iets meer toelichting over de aanleiding om dit
verschil te benadrukken en iets meer uitleg over het verschil tussen een
synodeboodschap en een preek had veel ellende kunnen voorkomen, zo-
als onder meer blijkt uit de recensie van De Moor.83

Veel plaats ruimde Geelkerken in voor de bestrijding van Ridderbos,
ook wijdde hij nogal wat woorden aan allerlei verdachtmakingen die de
ronde deden. Een van de meest geruchtmakende was een mededeling in
de Amsterdamsche Kerkbode van 21 november 1920, waarin werd gesugge-
reerd dat er een relatie zou bestaan tussen Geelkerken en dertien mede-
standers van Netelenbos. Deze laatste zou namelijk hebben beweerd dat hij
wel dertien brieven van medestanders had ontvangen, aldus de anonieme
schrijver in de Amsterdamsche Kerkbode.84 Hiermee was een samenzwerings-
theorie geboren, er bestond een geheim complot. Ondanks de ontken-
ning van Netelenbos dat hij nergens over dertien brieven of medestanders
had gesproken, bleef de pers erover schrijven.85 Geelkerken, zo werd ge-
suggereerd, was natuurlijk een van die medestanders en dus was hij ook
besmet met ethische sympathieën. Dat was in die dagen zo’n beetje een
doodvonnis. Ook Ridderbos had zich in die termen uitgelaten. Hij had uit
sommige woorden en uitdrukkingen van Geelkerken menen te mogen
con cluderen dat Geelkerken besmet was met ethische of zelfs moderne
sympathieën. Geelkerken toonde aan, dezelfde methode hanterend, dat
Ridderbos een modern theoloog was. Quod non. Tot slot verklaarde Geel -
kerken zich bereid de strijdbijl te begraven, mits aan twee voorwaarden
zou worden voldaan. In de eerste plaats moest het uit zijn met de wijze
waarop men elkaar in de kerkbodes bestreed, in de tweede plaats moest er
ernst gemaakt worden met zijn oproep tot bidden en vasten.

Behalve deze brochure heeft Geelkerken reacties naar verscheidene kerk -
bodes gestuurd als de wijze van recenseren hem te gortig werd.86 Dat was
in het bijzonder het geval waar hij ervan beticht werd ethische sympa-
thieën te hebben. Hij werd daarin door Brussaard gestimuleerd: ‘We moe-
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ten die kerels voortdurend tot verantwoording roepen, dat is ’t eenig-goe-
de middel.’87 Zo reageerde hij onder meer op een stuk in de Geldersche Kerk -
bode van ds. C.L.F. van Schelven.88 Toen Ridderbos in De Bazuin van 19 en
26 maart 1921 reageerde op Om het getuigenis en zich tegen de verwijten van
Geelkerken en De Monnik verweerde, heeft Geelkerken ook daarop een
reactie gezonden.89 Verder ging hij het gesprek aan met De Moor, die in De
Heraut een beoordeling had geschreven over Om het Getuigenis, waarin hij
Geelkerken onjuist had geciteerd en mitsdien ook onjuist had geïnterpre-
teerd. De Moor, die zijn reactie aan Geelkerken vooraf had toegezonden,
heeft de voorgestelde correcties van Geelkerken grootmoedig verwerkt.90

Het valt op dat de toon van Geelkerken wel hier en daar ironisch of licht
sarcastisch genoemd kan worden, maar dat hij nergens de grenzen van
het betamelijke overschreed. Wellicht heeft hij geluisterd naar het advies
van Monnik, die het concept had gelezen en hem had aangeraden om de
scherpe bijvoeglijke naamwoorden eruit te halen. ‘Het verhoogt m.i. de
kracht.’91 Anders toch ligt dat bij Ridderbos, die zijn emotie nu en dan niet
de baas kon. Dat moet hem hier en daar bij het lezen van de preek van Geel -
kerken echt in de weg hebben gezeten. Waar het aankomt op de exegese
van Marcus 9 blijkt Ridderbos exact hetzelfde te betogen als Geel ker -
ken.92 En dat terwijl hij Geelkerken ervan beticht had aan het Woord van
Christus een averechtse zin te geven. Een zwaarder verwijt kan men een
dienaar des Woords niet maken. Hij had de preek van Geelkerken ten on-
rechte gelezen als tegenstelling tot de oproep van het Getuigenis tot waak-
zaamheid, niet als aanwijzing om tot een krachtige kerk te komen.93 En
daar ligt precies het verschil: Geelkerken vulde het Getuigenis aan, zonder
het met zo veel woorden aan te vallen. Natuurlijk hield die aanvulling kri-
tiek in. Maar wat de synode had gezegd liet hij staan. Dat deed Ridderbos
niet: hij wraakte juist hetgeen Geelkerken had geschreven. Bovendien
werd Ridderbos soms erg persoonlijk. Opvallend is dat Ridderbos in de
particuliere correspondentie met Geelkerken meende dat zijn ‘scherpe
afkeuring’ hem geenszins verhinderde de ander vanuit de verte de broe-
derhand toe te steken.94 Dat lijkt meer een strategische dan een gemeende
uitlating. Hij kende Geelkerken goed genoeg om te beseffen dat deze dit
alles niet over zijn kant zou laten gaan en hij moet toch zelf wel geweten
hebben dat zijn bejegening van Geelkerken desastreus was voor hun rela-
tie. Geelkerken heeft deze geste van Ridderbos openbaar gemaakt in zijn
repliek, die geplaatst werd in De Bazuin van 23 april 1921. In het licht van de
door Ridderbos geuite beschuldigingen zou hij deze ‘broederhand’ niet
mogen toesteken. Hij moest of de beschuldigingen terugnemen of Geel -
kerken aanklagen bij zijn kerkenraad, zo stelde Geelkerken. Zover durfde
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Ridderbos toch niet te gaan, hetgeen zijn verweer tegen Geelkerkens aan-
val op zijn Kerk en wereld niet geloofwaardiger maakte.95

De verhouding tussen beide voormalige studiegenoten was er niet op
vooruitgegaan. Toen Geelkerken van Ridderbos Kerk en wereld toegestuurd
kreeg, had hij bedankt met een vriendelijk briefje.96 Ridderbos werd aan-
gesproken als Amice fraterque en kreeg een broederlijke groet. Geelkerken
had de brochure kennelijk nog niet gelezen, want later veranderde deze
houding. Toen Ridderbos Geelkerken een exemplaar van de Bazuin-num-
mers had bezorgd waarin hij op Om het Getuigenis had gereageerd, kreeg
hij een bedankbriefje, gericht aan de ‘Weleerwaarde Hooggeleerde Heer’
en ondertekend met ‘beleefde groeten en hoogachting’.97 Warm en instem -
mend was de reactie van Netelenbos op Geelkerkens weerwoord. Hij ver-
heugde zich op de afstraffing van ‘homo’, zoals hij Ridderbos bij diens bij-
naam uit de studententijd noemde.98 Ook van anderen was er steun, zoals
bijvoorbeeld van collegae W.M. le Cointre (Woubrugge),99 Muller Massis100

en J.H. Gunning J.Hzn (Serooskerke). ‘Het is jammerlijk! Wat bezielt toch
dien man?’, zo vroeg deze zich af naar aanleiding van Kerk en wereld.101

Na enkele maanden was het rustiger geworden. Dat merkte ook de uit-
gever die sprak van een ‘onverwachte oplossing van de questie die den ver-
koop plotseling stopzette’.102 Waarschijnlijk moet hierbij gedacht worden
aan het feit dat Ridderbos op geen enkele wijze reageerde op Geelkerkens
weerwoord. Dat althans was de interpretatie van Geelkerken zelf.103 Ik ver -
moed dat Ridderbos inderdaad heeft ingezien dat hij zijn beschuldiging
over Geelkerkens ontrouw aan het Woord van Christus niet kon hardma-
ken en dat hij eieren voor zijn geld koos. Daarbij kwam nog dat de brochure
dikker was geworden dan aanvankelijk de bedoeling was geweest.104 Toch
wilde de uitgever zich houden aan het afgesproken honorarium.

Met dit al was Geelkerken gebrandmerkt. Vanaf de zomer van 1920 toen hij
het opnam voor zijn vriend Netelenbos en anders wel vanaf de herfst die
daarop volgde, was het ieder duidelijk tot welke stroming in de Gerefor -
meerde Kerken Geelkerken gerekend diende te worden. Onmiskenbaar
was hij een van de vernieuwers, die er niet voor terugschrok zich in het
openbaar tegen de officiële koers van de kerken te keren. Behalve dat die
houding hem tegenstanders opleverde onder de vooraanstaande leids -
lieden van de Gereformeerde Kerken in Nederland, veelal studiegenoten,
leverde hem dat ook dichter bij huis in toenemende mate problemen op.

Geelkerken had op tweede pinksterdag 1921 in Sloterdijk gepreekt, maar
de kerkenraad had acheraf ‘gewichtige bedenkingen’ en wilde graag met
hem in gesprek.105 In de bewuste preek sloot Geelkerken zich aan bij de uit -
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roep van Mozes: ‘Och, of al het volk des Heeren profeten ware, dat de Heere
zijnen Geest over hen gave!’106 Met Mozes deelden veel ambtsdragers het
gevoel dat ze er alleen voor stonden. En vanuit het ongewone optreden
van Eldad en Medad, die te midden van het volk zomaar begonnen te pro-
feteren, trok Geelkerken de lijn door. Mozes verwelkomde dat ongewone,
zo moeten ook wij het nieuwe en ongewone verwelkomen. Vervolgens
keerde hij zich tegen de angstvalligheid die heerste in de kerk, tegen het
wantrouwen, tegen het vastklemmen aan het nu eenmaal bestaande en
het oude vertrouwde. ‘De kerk, die het niet wil, die het tegen houdt en
keert, dat uit de fontein des Geestes in haar al maar door nieuwe wateren
van belijden en beleven, van inzicht en praktijk, opborrelen, verlaagt en
verarmt zichzelve tot een tehuis voor ouden van dagen, een gesticht voor
verdorden, krachteloozen, afgeleefden.’107 Toen het gesprek over de preek
plaatsvond waren van de zijde van Sloterdijk aanwezig ds. Winckel en de
ouderlingen Binnendijk en Sticker. Dit pleidooi voor een ‘progressieve’
invulling van het christelijk geloof was in de gemeente wier predikant een
verheerlijkende biografie van Kuyper had geschreven niet welkom, maar
tot een procedure is het niet gekomen.108

Uit de eigen gemeente ontving Geelkerken ook wel eens kritiek op een
preek. Dat gebeurde met een zekere regelmaat, maar erg verontrustend
ziet het er eigenlijk niet uit. Daarmee bedoel ik dat vele predikanten de er-
varing hebben dat zij van tijd tot tijd met hun preken weerstand oproe-
pen. Daarbij kwam dat het taalgebruik van Geelkerken nog wel eens als te
scherp en te direct werd ervaren en dat hij het soms niet kon laten hier en
daar een steek onder water te geven. Zo had hij in 1916 een keer opgemerkt
dat de gemeente door het verbod op het zingen van gezangen iets miste
en dat ook God daarmee iets miste. Op die manier, aldus de brievenschrij-
ver, keerde Geelkerken zich tegen de besluiten van de generale synode en
zaaide hij tweedracht. Bovendien misbruikte hij zijn macht om te treffen
wie het niet met hem eens was.109 G. Woortman vroeg zich af of het bij de
behandeling van het zevende gebod (Gij zult niet echtbreken) wel geschikt
was om kinderen mee naar de kerk te nemen. Men wist nooit ‘hoe ver’ een
predikant zou gaan en Geelkerken had het woord ‘zelfbevlekking’ ge-
bruikt.110 Een jaar later maakten enkele andere broeders bezwaar tegen een
preek van Geelkerken.111

Los van deze kritische kanttekeningen was er zeer veel waardering voor
Geelkerken als prediker. Hij trok ook vele toehoorders, juist vanwege het
verfrissende van zijn preken. Geen dorre opsomming van Bijbelplaatsen,
geen ‘aframmeling’ van geijkte termen en gemeenplaatsen, zoals een ano-
nieme aanhanger het later zou formuleren. Men krijgt een ‘bediening van

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40



149

het Woord, vol geestelijke energie en [...] Christus-ervaring en (wat het-
zelfde beteekent) Godsgemeenschap, die kracht geven voor het veelbewo-
gen leven onzer dagen’.112

toenemende spanning in amsterdam-zuid
De synode van Leeuwarden dreef Geelkerken als het ware ‘naar buiten’.
Daarmee verwierf hij zich onder de gereformeerden in den lande een gro-
te bekendheid. In Amsterdam-Zuid was het tot dan toe betrekkelijk goed
gegaan. Hij werd gewaardeerd en van veel spanning was geen sprake.
Tenminste, afgaande op het notulenboek. Onderhuids gistte het. Maar
Geelkerken hield zich in. Op weg naar de synode van Utrecht (1923) zou
dat veranderen. Aanleiding was een polemiek tussen Van Dijken en Geel -
kerken over de gezangen. Oorzaak was een verschil van inzicht tussen
Jongeren als Geelkerken en mensen als De Moor en anderen over de wijze
waarop met de erfenis der vaderen diende te worden omgegaan. Het was
de opmaat voor een veel groter conflict, maar de scherpe waarnemer had
naar aanleiding van de gebeurtenissen rond De Reformatie al kunnen ver-
moeden welke kant het op ging. Voor mensen als Geelkerken was geen
plaats.

Na de synode van Leeuwarden rees de vraag of de Kring Kerkgezang zou
afwachten waarmee de door de synode benoemde deputaten zouden ko-
men, of dat men nu reeds verder zou gaan en het eigen geluid duidelijk
zou doen horen. Het comité besloot conform de wens van Geelkerken door
te gaan.113 Geelkerken, die reeds een verkennend gesprek had gevoerd met
een uitgever (de Bijbelcompagnie), werd gemachtigd om met deze een
conceptovereenkomst te sluiten, die vervolgens ter goedkeuring aan de
algemene ledenvergadering zou worden voorgelegd.114 Deze – achteraf
bezien de laatste –, vond plaats op 9 september 1921 en ging akkoord met
de voorstellen en de voorgelegde conceptovereenkomst.115 De bundel moest
worden gedrukt, opdat iedereen er kennis van zou kunnen nemen. Op val -
lend was de strijdbare houding van Lindeboom.116 Anders dan enkele jaren
tevoren wilde hij zich niet laten leiden door de zorg om kerkelijke onrust
of scheuring. Verder ging men akkoord met het voorstel een protestbrief
aan de synode te zenden in verband met de wijze waarop de proefbundel
in 1920 door haar behandeld was. Een concept van Van den Brink zou door
Lindeboom worden geredigeerd en verzonden.

De bundel verscheen in 1922 bij de Bijbelcompagnie in een oplage van
vijfduizend exemplaren als Proeve van uitbreiding van de ‘Eenige Gezangen om
nevens het Boek der Psalmen te worden gebruikt’. Om de bundel enige bekendheid
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te geven, kregen alle kerkenraden een brief van de Kring Kerk gezang,
waarin van de uitgave melding werd gemaakt. Ongetwijfeld heeft dat ef-
fect gehad, want binnen een halfjaar waren er 2700 stuks van verkocht.117

Aan de kerkenraden werd ook een kopie van het bezwaarschrift gezonden
dat de Kring Kerkgezang had ingediend bij de synode in verband met de
wijze waarop de synode van Leeuwarden met zijn bundel was omge-
gaan.118 Hierin protesteerde de Kring Kerkgezang in de eerste plaats tegen
de toon van het rapport. Typerend, zo vond men, was wat Kuyper in De
Heraut had geschreven: ‘Dr. de Moor heeft met geestigen spot aan dat pa-
pieren kindeken een eervolle begrafenis bezorgd.’119 Verder werd gewe-
zen op enkele onjuistheden, op enkele krenkende, zelfs beledigende uit-
drukkingen, en gingen de opstellers in op het enige motief waarop de
conclusie van het rapport berustte.120 Dat was het feit dat bijna alle liede-
ren behoorden tot de liederenschat van de Nederlandse Hervormde Kerk.
Dat vond men geen valide argument. De Kring hoopte dat de synode
voortaan zou waken voor de goede toon van de stukken die namens haar
werden gepubliceerd en voor de goede naam van de leden en dienaren der
kerken. Ook werd de hoop uitgesproken dat het naar voren gebrachte zou
worden verdisconteerd in de discussie die zou volgen over het rapport van
de door de Leeu warder synode benoemde deputaten. Aan de kerken werd
verzocht nauwgezet kennis te nemen van de bundel en het bezwaarschrift
en dat alles te betrekken bij de overwegingen ter zake van het rapport dat
binnenkort over de Liturgie zou verschijnen, bedoeld om op de synode van
Utrecht te bespreken.121 De Kring Kerkgezang kwam ook met een kriti-
sche analyse van hetgeen in het Liturgie-rapport over de uitbreiding van
de gezangen werd gezegd.122

Behalve dat de kerkenraden op de hoogte werden gebracht van de nieuw
verschenen bundel werd deze door Geelkerken, Van den Brink, Wielenga
en Lindeboom ook in advertenties aanbevolen. Onder meer werd een ad-
vertentie geplaatst in de Overtoomsche Kerkbode en redacteur Van Dijken
kreeg een exemplaar ter recensie aangeboden. Hij gaf echter geen recen-
sie, maar schreef in vier artikelen een historisch overzicht over de plaats
van de gezangen in de eredienst. Daaruit zou zijns inziens moeten blijken
dat alles pleitte tegen invoering van gezangen in de eredienst.123 Ook vond
hij dat de Kring Kerkgezang beter had kunnen afwachten wat de synode
van 1923 zou brengen. Er waren immers deputaten aan het werk gezet.

Geelkerken voelde zich gedrongen om te reageren en schreef een reactie
in de Overtoomsche Kerkbode waarin hij stelde dat de artikelen van Van Dijken
het karakter droegen van ‘oppervlakkig en onoordeelkundig gebabbel
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over een ernstige en kiesche zaak’. Hij achtte de stukjes van zijn naaste
collega door en door verward en onlogisch gesteld, ze wemelden van on-
juistheden, verkeerde voorstellingen, eenzijdige beschouwingen en ‘ver-
dachtmakende zetjes’.124

De toon van hun artikelen wijst erop dat de verhouding tussen beide
predikanten verstoord was. Zo schrijft men niet als men met elkaar in vre-
de leeft, en ik kan dit dan ook alleen maar verklaren als gevolg van een on-
dergronds sluimerend verschil van inzicht dat zich plotseling met geweld
een uitweg zoekt, maar dan ook bijna niet meer is te hanteren. Gedurende
zijn eerste Amsterdamse jaren had Geelkerken gezwegen, behalve toen
zijn vriend Netelenbos onheus bejegend werd, nu greep hij opnieuw naar
de pen. Maar anders dan de vorige keer dat hij zijn collega bestreed, had
dat nu ook gevolgen voor de interne verhoudingen. Uiteindelijk kwam de
kwestie op de classis Amsterdam aan de orde en langs die weg haalde het
Amsterdamse conflict de landelijke pers.

In Amsterdam-Zuid maakte de predikantenpolemiek heel wat los. Geel -
kerken ontving bijvoorbeeld een anoniem spotdicht, onder de titel: ‘Af ge -
broken discussie’.125

Met u strijdt men niet meer,
Fatsoen gebiedt hier ’t zwijgen:
Een snuifjen bood men u
Gij …gooit met pa.rdenv.–gen

Een ander gemeentelid, wellicht wijzer dan de schrijvers van vorenstaand
spotdicht, complimenteerde Geelkerken met zijn ingekomen stuk, maar
‘ik vrees dat de Satan en al zijn trawanten er een juichtoon over aangehe-
ven hebben’.126 De schrijfster wenste Geelkerken van harte toe dat hij ook
nog eens een ingezonden stuk zou mogen leveren waarover de engelen
zouden juichen. Ook kerkenraadslid J.C. van Vulpen wees in deze richting
toen hij Geelkerken drie maanden later voorhield dat de verstoorde om-
gang in de kerkenraad veroorzaakt werd door het karakter van Geel ker ken.
Hij riep hem op in de kracht des Heren daartegen te strijden.127 Overigens
was Van Vulpen Geelkerken bepaald niet slecht gezind.128

Naar aanleiding van enkele ingekomen stukken kwam de zaak op de
kerkenraadsvergadering aan de orde.129 Met een beroep op Mattheus 18:15
werd Van Dijken, die de vergadering voorzat, verzocht om contact met
Geelkerken op te nemen en de zaak in het reine te brengen. Blijkbaar had
Geelkerken iets tegen hem en hij diende de eerste stap te zetten om zich
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met hem te verzoenen. Een ontmoeting tussen beide predikanten bracht
echter geen oplossing.130 Daarom werd beiden gevraagd een stuk in de kerk -
bode te plaatsen, waarin zij zouden verklaren het persoonlijke element,
‘voor zoo ver dit voor een der partijen kwetsend kan zijn’, terug te nemen.
Aldus geschiedde.131

Van Dijken verklaarde dat ‘al wat persoonlijk kan geacht worden in zijn
vier brieven over de Gezangen, gaarne onder aanbieding van excuses aan
den Kring van belangstellenden in de verrijking van ons Kerkgezang te-
rug te nemen’.

Geelkerken had veel meer woorden nodig en schreef:

Ondergeteekende, zijnerzijds daarmede gevolg gevende aan een door 
den Kerkeraad aan de beide predikanten dezer Kerk gedaan verzoek 
(zie Kort Verslag van de vergadering van den kerkeraad van 15 juni 1922,
Overtoomsche Kerkbode nr. 25), verklaart bij dezen gaarne:
a. dat hij den inhoud van zijn ingezonden stuk in de Overtoomsche
Kerkbode van 4 Juni jl. ten volle voor zijn rekening blijft nemen;
b. dat hij geenszins de bedoeling heeft gehad, om br v. D. door genoemd
stuk persoonlijk te kwetsen;
c. dat, indien onverhoopt iemand desniettemin in eenige zinsnede of
 uitdrukking van bedoeld ingezonden stuk toch iets dergelijks meent 
te mogen lezen, hij zulk een lezer verzoekt de betreffende zinsnede of
 uitdrukking zelf zoodanig te wijzigen, dat dit ook voor hem geheel
uitgesloten is.

Niet alle kerkenraadsleden namen hiermee genoegen en tijdens een vol-
gende vergadering, toen censura morum werd gehouden, liepen de gemoe-
deren hoog op.132 Dat betekende dat de vraag gesteld en beantwoord diende
te worden of de verhoudingen van dien aard waren dat men met elkaar het
avondmaal kon vieren. Dat was niet het geval. Sommigen achtten de ver-
klaring van Geelkerken niet in overeenstemming met hetgeen op 15 juni
was besloten. Ook Van Dijken had bezwaren tegen de verklaring van
Geelkerken, zo deelde hij schriftelijk mee.133 Maar na een nadere toelich-
ting van Geelkerken meende de kerkenraad dat er geen verhindering was
om het avondmaal met elkaar te vieren. De verklaring van Geel kerken, die
niet genotuleerd staat, luidde als volgt: ‘Met handhaving van den zakelij-
ken inhoud neemt Dr. Geelkerken terug, wat door Ds. Van Dijken persoon-
lijk beleedigend mocht worden geacht in zijn ingezonden stuk van den
Overtoomsche Kerkbode van dato 4 juni j.l., hoewel hij zelf het beleedi gende
daarvan niet vermag in te zien.’134 Helaas is deze verklaring, voor de ker-
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kenraad afdoende, niet in de kerkbode afgedrukt. Hij werd pas veel later
in de notulen opgenomen en toen ook in de Overtoomsche Kerkbode gepubli-
ceerd. Toen pas kon Van Dijken er kennis van nemen. Dat was te laat.135

De verhouding tussen beide predikanten was in september inmiddels
zo verslechterd dat een persoonlijke ontmoeting met Geelkerken voor Van
Dijken een marteling voor zijn ziel was, zo sprak hij tijdens een kerken-
raadsvergadering.136 Een week later nam Van Dijken deze uitspraak op
verzoek van ouderling Van Vulpen terug en besloot de kerkenraad, omdat
de verklaring van Van Dijken ondubbelzinnig was en omdat uit de verkla-
ring van Geelkerken ‘te lezen is dat al wat kwetsend zou moge zijn terug-
genomen wordt, men nu met waardeering voor elkanders inzichten de
zaak in de hand des Heeren overgeeft en het gerezen geschil als beëindigd
beschouwt’.137 Nu kon er censura morum worden gehouden. Want met de
verklaring van Van Dijken was ook aan de bezwaren van Geelkerken tege-
moetgekomen.138 Omdat verder niemand bezwaren inbracht, kon men
met een goed geweten het avondmaal gaan vieren.

Dat dit conflict diepe voren door de gemeente heeft getrokken, laat zich
voorstellen. Een van degenen die zich in de gevonden oplossing niet kon-
den vinden, was A. Goslinga, hoogleraar geschiedenis aan de vu en ge-
meentelid van Amsterdam-Zuid.139 Deze vond de kerkenraad ten aanzien
van Geel kerken veel te meegaand en meende dat de gemeente dusdoende
was misleid. Toen namens de kerkenraad met Goslinga was gesproken en
deze zijn bezwaren handhaafde, volhardde de kerkenraad van zijn kant in
zijn mening.140 Opnieuw ontving hij van Goslinga een brief. Van Dijken
had volgens hem meer de vrede dan de waarheid liefgehad.141 Dit werd
door de raad – Van Dijken was afwezig – als een belediging aan het adres
van Van Dijken opgevat, hetgeen ook aan Goslinga werd gemeld.142 Daar -
na verzocht Goslinga de classis Amsterdam om haar invloed aan te wenden
alsnog tot een oplossing te komen van de tussen hem en de kerkenraad
van Amsterdam-Zuid gerezen kwestie. Toen de kerkenraad hiervan be-
richt ontving, werd deze mededeling, ‘na korte bespreking’, voor kennis-
geving aangenomen. Zo althans wordt de gang van zaken in de notulen
beschreven. Maar de particuliere aantekeningen van Geelkerken geven een
iets ander beeld.143

Goslinga had uitvoerig geciteerd uit zijn briefwisseling met Van Dij ken.
Daarin had Van Dijken hem desgevraagd toegegeven dat hij in een moment
van zwakte was gezwicht en dat de zaak voor hem nog geenszins was afge-
daan.144 Inderdaad stelde Van Dijken voor deze brief voor kennisgeving aan
te nemen, aldus Geelkerken in zijn Dossier Van Dijken, maar Geelkerken had
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onmiddellijk een tweeledig voorstel ter tafel gelegd.145 In de eerste plaats
diende de kerkenraad te verklaren dat wat ds. Van Dijken in de particuliere
correspondentie met br. Goslinga had geopenbaard, van tevoren door hem
op de kerkenraad had moeten worden uitgesproken. In de tweede plaats
stelde hij voor uit te spreken dat de voorzitter van de vorige vergadering
(i.c. Geelkerken) niet had kunnen of mogen veronderstellen dat de insinu-
aties van prof. Goslinga aan het adres van ds. Van Dijken geen insinuaties
waren geweest maar werkelijkheid. Veel broeders uitten hun verontwaar-
diging, aldus Geelkerkens kroniek, maar Van Dijken maakte als preses
een einde aan de discussie. Het voorstel van Van Dijken om de brief van
Goslinga voor kennisgeving aan te nemen werd gehonoreerd en in de notu-
len staat, zoals gezegd, niets over het voorstel van Geelkerken vermeld.

Voor het einde van het jaar kwam het bezwaarschrift van Goslinga op de
classis aan de orde.146 Daartoe overhandigde Geelkerken, die de vergade-
ring voorzat, de voorzittershamer aan ds. C. Lindeboom.147 Daarna kreeg
Goslinga gelegenheid om zijn bezwaarschrift toe te lichten. Hij deed dat,
zoals de notulen vermelden, in een ‘uitvoerige rede’. De classis benoemde
een commissie van onderzoek, die bestond uit ds. C. Lindeboom, ds. J.L.
Schouten en ouderling C. van Altena. De ‘nadere verklaring’ van Geel -
kerken, gedaan in de vergadering van 6 juli 1922 en op 18 januari 1923 door
hem herhaald, was voor de classicale commissie afdoende om het bezwaar
van Goslinga ongegrond te verklaren.148 Daar ook Van Dijken verklaarde de
door Geelkerken gegeven toelichting te aanvaarden, werd de verklaring
van Geelkerken eindelijk in de notulen opgenomen en daarmee was de
zaak uit de wereld.149 Een en ander werd per brief aan Geelkerken – die het
overleg inmiddels had verlaten – meegedeeld.150 De avondmaalsviering
werd vastgesteld voor zondag 21 en 28 januari 1923. De classisvergadering
waarin de zaak werd afgewikkeld, vond plaats op 14 maart 1923, voorzit-
ter was H.W. van der Vaart Smit.151

Ondertussen was er naar aanleiding van de kwestie-Goslinga in de boe -
zem van de kerkenraad een conflict ontstaan over de wijze waarop ouder-
ling E. van Niekerken zich op de classis had uitgelaten over de zaak. Toen
het classisverslag op de kerkenraad aan de orde kwam, lag er een schrifte-
lijk verzoek van J.C. van Vulpen ter tafel om het gedrag van Van Niekerken
af te keuren en de classicale commissie daarvan op de hoogte te brengen.152

Tijdens die vergadering verliet Van Niekerken de vergadering, omdat het
optreden van Geelkerken, die voorzitter was, hem daartoe noopte. Blijk -
baar stond hij daarin betrekkelijk alleen, want de vergadering besloot zijn
optreden op de classisvergadering te veroordelen, daar hij niet de mening
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van de kerkenraad, maar zijn eigen mening had verkondigd; het voorstel
van Van Vulpen werd niet aangenomen.153 Een en ander werd hem schrif-
telijk meegedeeld. Van Niekerken reageerde met een boze brief, waarin
hij betoogde dat hij op de classisvergadering de juiste mening had verte-
genwoordigd omdat de kerkenraad zich had neergelegd – vanwege de
houding van Geelkerken154 – bij een schijnverklaring van Geelkerken,
waar van Goslinga de ‘voosheid en naaktheid’ had aangetoond. Hij meen-
de, op grond van een reeks incidenten, dat Geelkerken toch eigenlijk geen
voorganger kon zijn. Hij wist zich te staan voor een hogere rechtbank.155

Navrant was dat Goslinga, na verkiezing door de gemeente, in diezelfde
vergadering door de kerkenraad tot ouderling werd benoemd.156 On ge -
twijfeld tot opluchting van Geelkerken meende hij dat hij het te druk had
om deze taak op zich te nemen en de gevraagde ontheffing werd hem zon-
der veel discussie verleend.157

Van Niekerken reageerde enkele maanden later met een even onverzoen-
lijke brief als de vorige, waarin hij stelde dat door Van Vulpen en Geelker -
ken stemming tegen hem was gemaakt.158 Eind 1923 legde hij alsnog, in
verband met een nieuw gerezen conflict, zijn ambt neer. Hij beschuldigde
de kerkenraad ervan de groslijst van kandidaat-ambtsdragers zo te mani-
puleren dat tegenstanders van Geelkerken bijna geen kans hadden om
kerkenraadslid te worden. Onder gejoel verliet hij na een discussie hier-
over de kerkenraadsvergadering, om er niet meer terug te keren.159

Ondertussen had het geschil tussen Van Dijken en Geelkerken landelijke
aandacht gekregen. In de Hilversumsche Kerkbode van 23 december 1922 was
een informeel verslag van de classisvergadering opgenomen, waaruit vol-
gens sommigen duidelijk bleek dat de schrijver weinig sympathie voor
Geelkerken had.160 De schrijver van het stuk was zich echter van geen kwaad
bewust.161 De Moor, die in De Heraut de rubriek In en om de Gereformeerde
Kerken verzorgde, nam het bericht over in De Heraut van 31 december 1922,
tot grote woede van Geelkerken, die daarin gesteund werd door zijn ker-
kenraad.162 Geelkerken reageerde onmiddellijk met een ingekomen stuk,
maar De Moor weigerde dat te plaatsen. Hij diende zich tot de bron van
deze berichtgeving te wenden, de Hilversumsche Kerkbode.163 Ook van H.H.
Kuyper, bij wie Geelkerken zich hierover beklaagde, kreeg hij nul op het
rekest.164 Toen het stuk ook een week later niet was geplaatst, besloot Geel -
kerken zijn ingezonden stuk, na daarvoor toestemming aan zijn kerken-
raad te hebben gevraagd en verkregen, te publiceren in de Overtoomsche Kerk -
bode, hetgeen hem door De Moor weer niet in dank werd afgenomen.165

Deze meldde hem dat zijn rubriek voortaan voor Geelkerken gesloten bleef,
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waarop deze repliceerde dat zijn brievenbus voortaan voor De Heraut ge-
sloten bleef. Reeds wekenlang, zo meende hij, werden zijn eer en goede
naam door De Moor aangetast.166

Voor De Moor was dit alles onbevredigend en hij nam het initiatief om
de lucht te klaren. Hij schreef Geelkerken dat zij elkaar blijkbaar niet be-
grepen. Eén ding stond voor De Moor vast: ‘zóó mag het niet blijven’.167

De aanhef – Waarde Broeder – zelf was al een hele verandering. De heren
schreven elkaar aan als weleerwaarde zeer geleerde heer, hoewel het colle-
gae waren en (gedeeltelijk) studiegenoten. Geelkerken had die aanhef ge-
kozen in verband met de weinig collegiale houding van De Moor. Het was
een kwestie van oprechtheid om hem niet aan te schrijven als amice frater-
que.168 Desondanks besloten ze tot een ontmoeting.169 De aanhef veran-
derde opnieuw, tot ‘waarde broeder’ van de kant van Geelkerken en amice
fraterque van de kant van De Moor. En ook uit andere zaken blijkt dat de
verhouding in de maand maart was verbeterd. Reeds in het nummer van
11 februari 1923 had De Moor uitvoerig geciteerd uit de Overtoomsche Kerk -
bode van 4 februari 1923, waarin de gemeente gemeld werd dat de kwestie
tussen Van Dijken en Geelkerken was opgelost. Hij had er toen geen com-
mentaar bij gevoegd, maar in De Heraut van 25 maart 1923 kwam hij uitge-
breid op de kwestie terug.170 Hij meldde dat hij een persoonlijk onderhoud
met Geelkerken had gehad en dat de recent ontvangen achtergrondinfor-
matie hem een nieuw licht op de zaak had geschonken. Had hij die kennis
eerder gehad, dan had hij nooit uitvoerig de Hilversumsche Kerkbode geci-
teerd. Ook kapittelde hij de Hilversumsche Kerkbode in verband met enkele
passages die kwaad bloed zetten en gevaarlijk waren voor ‘den naam van
die Dienaar des Woords wiens rechtzinnigheid niemand in twijfel mag
trekken, ook al verschilt men in enkele dingen met hem van gevoelen en
ook al zou men in sommige zaken graag zien dat hij een andere gedrags-
lijn volgde’. Weer enkele weken later werd het classisrapport door De Moor
in extenso overgenomen.171 Geelkerken en de kerkenraad van Amsterdam-
Zuid konden tevreden zijn. Dit was een royaal gebaar van De Moor. Toen
het conflict tussen de kerkenraad en de redactie van De Heraut op de ker-
kenraad ter sprake kwam, werd na enkele mededelingen van Geelkerken
besloten de zaak mondeling af te handelen.172 Na de excuses van De Moor
in De Heraut van 25 maart 1923 en een gesprek met Kuyper en Grosheide
van De Heraut werd de zaak als gesloten beschouwd.173

Toen de synode van Utrecht in 1923 samenkwam, was er veel gebeurd rond
de activiteiten van de Kring Kerkgezang. Men had zich gerevancheerd
voor de knullige uitgave van 1920, men had tegen de wijze van behande-
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ling geprotesteerd en daarvan ook de kerken in kennis gesteld, en men
had fundamentele kritiek geleverd op hetgeen in het Liturgie-rapport over
de uitbreiding van de gezangen werd gezegd.174

In hoeverre dit alles effect heeft gehad, valt moeilijk te achterhalen.
Mogelijk heeft de visie van Geelkerken c.s. doorgewerkt in de reactie van
de particuliere synode van Noord-Holland, die een pleidooi voerde voor
de uitbreiding van de Eenige gezangen, vooral te kiezen uit de klassieke lie-
deren der kerk.175 Dat pleidooi werd niet gehonoreerd. Aan de bundel van
Geelkerken c.s. werd geen enkel woord gewijd, slechts werd gehoor gege-
ven aan de wens van de Kring Kerkgezang om hun bezwaarschrift in de
Acta op te nemen.176 De angst voor verdeeldheid die de synode van Leeu -
warden (1920) op dit punt had beheerst, was blijkbaar nog niet helemaal
geweken. Maar ook persoonlijke motieven zullen een rol hebben gespeeld.
De invloed van De Moor op de besluitvorming was in 1920 groot geweest.
Hij wilde toen en nu per se geen nieuwtestamentische liederen toevoegen
aan de bestaande bundel en stond daarmee lijnrecht tegenover Geelker ken.
De synode van Utrecht (1923) had geen behoefte zijn rapporteur uit 1920
te bestraffen voor zijn toenmalige rapportage en deed er wat betreft de
brief van de leden van de Kring Kerkgezang en hun bundel het zwijgen toe.
De rapporteur van 1920 was nota bene de synodevoorzitter van 1923! Maar
het zal Geelkerken ongetwijfeld goed hebben gedaan dat ook de synode de
voorstellen van De Moor c.s. niet goed genoeg vond en deputaten opdroeg
de kwestie van het ‘zogenaamde vrije kerklied’ in haar volle omvang prin-
cipieel te onderzoeken. Dat was dan toch bereikt mede als gevolg van de
inspanningen van de Kring Kerkgezang. Voor De Moor moeten de drui-
ven zuur zijn geweest. Niet alleen werd hij door de Kring Kerkgezang (i.c.
Geelkerken) deskundig en genadeloos ‘afgedroogd’, maar ook wees de sy-
node zijn arbeid af.177

Hierna bleef het lange tijd stil rond de Kring Kerkgezang. Geelkerken
raakte in kerkelijke moeilijkheden, en Huismans, naast Geelkerken een
belangrijk stimulator, overleed in 1924. Toen de rook van de kerkelijke
strijd was opgetrokken, waren nogal wat predikanten onder de leden van
de Kring van kerkgenootschap veranderd en hadden daarmee statutair
gezien hun lidmaatschap verspeeld. Zo kwam in 1926 ook een einde aan
Geelkerkens lidmaatschap van de Kring Kerkgezang.

interpretatie
De eerste jaren van Geelkerkens predikantschap in Amsterdam-Zuid wa-
ren zonder al te grote problemen verlopen. Enkele keren kwam er een in-
gezonden brief naar de kerkenraad over een preek van Geelkerken, maar
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dat was niet opvallend vaak. Geelkerken had een goede naam als prediker.
Tussen de predikanten onderling was er in deze jaren slechts eenmaal spra-
ke van een openlijk verschil van mening en dat betrof de wijze waarop Van
Dijken over Netelenbos had geschreven. Een kerkenraadszaak was het
toen niet geworden, ook al zullen de kerkenraadsleden er zo hun mening
over hebben gehad. Of Geelkerken toen al echte tegenstanders had en wie
dat waren, valt uit de notulen noch uit de ingekomen stukken op te maken.
Daarin kwam pas verandering in 1920, nadat hij zijn befaamde preek over
de machteloosheid der kerk had gehouden. De synode van Leeuwarden
was op alle fronten desastreus verlopen voor Geelkerken: het verzoek om
revisie van de belijdenis had het niet gehaald, het werk van de Kring Kerk -
gezang was door de synode niet gehonoreerd, en tevergeefs hadden Brus -
saard en Geelkerken geprotesteerd tegen de afzetting van Netelenbos.
Leeuwarden was een keerpunt in het leven van Geelkerken.

Dat de spanningen in de kerkenraad – en naar we mogen aannemen
ook in de gemeente – toenamen nadat Geelkerken kritiek geleverd had op
het Getuigenis, blijkt wel uit het gememoreerde feit dat broeder Van Lochem
bezwaar had tegen het vieren van het avondmaal. Een jaar later bleek het
bezwaar tegen de preek van Geelkerken ook nog te leven bij E. van Beek,
door de kerkenraad benoemd tot ouderling. Hij weigerde zijn ambt te aan-
vaarden. Hij werd daarvoor door de kerkenraad terechtgewezen, maar
bleef bij zijn weigering.178 Ook nu weer bleek dat Geelkerken nog steeds
het vertrouwen van zijn kerkenraad had en de rest van het jaar gaf geen
blijk van bijzondere moeilijkheden.

Een van de dingen die opvallen, is dat Geelkerken in eigen kring en
daar buiten bekendstond als opvliegend of driftig, maar dat hij zijn boos-
heid in openbare stukken of in correspondentie vorm wist te geven in za-
kelijke stukken die getuigen van zijn analytisch vermogen. Zoals we al
eerder zagen, fileerde hij zijn tegenstanders tot op het bot. Dat vermogen
en die eigenschap komen we ook nu tegen. De irritatie van Geelkerken be-
trof vooral de wijze waarop men in de Gereformeerde Kerken met elkaar
omging. Niet alleen de kwesties zelf waren voorwerp van zijn veront-
waardiging, maar ook de wijze waarop deze aan de orde werden gesteld.
Die verontwaardiging lijkt toe te nemen naarmate de tijd voortschrijdt.
Netelen bos kon hij nog een hart onder de riem steken en vermanen om de
zaak niet op de spits te drijven door overal in het land spreekbeurten te
gaan verzorgen, maar toen hij zelf onder vuur kwam te liggen, was er geen
houden meer aan. Waar hij ook maar meende dat hem onrecht werd aan-
gedaan, hetzij in de vorm van concrete beschuldigingen, hetzij in sugges-
tieve opmerkingen, klom hij in de pen.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40



159

Waar Geelkerken gevoelig voor bleek, was de aantasting van zijn goede
naam. Men kon hem geen groter onrecht doen dan hem valselijk van ethi-
sche sympathieën beschuldigen. Het is opvallend dat Geelkerken, die zich
in 1920 al zeer bewust was van het feit dat hij weinig goed meer kon doen
in de Gereformeerde Kerken, zich toch veel moeite heeft getroost om al-
lerlei misstanden aan de orde te stellen. Waar H.H. Kuyper constateerde
dat er een sfeer van verdachtmaking heerste in de kerken, heeft Geel ker ken
daar daadwerkelijk onder geleden en ertegen gestreden.

In Amsterdam-Zuid begonnen de verhoudingen definitief te verande-
ren in 1922 toen Van Dijken over de gezangenkwestie schreef en Geel ker -
ken daarop reageerde. Dat is een desastreus conflict geworden, waarin on-
getwijfeld ook oud zeer meespeelde dat nu een uitweg vond. Het aantal
botsingen tijdens de kerkenraadsvergaderingen en in de gemeente nam
toe. Een korte wandeling door de archiefstukken levert een onthutsend
beeld op. Een van de ouderlingen weigerde bijvoorbeeld om huisbezoek te
doen zolang de beide predikanten zich niet met elkaar hadden verzoend.179

Ook Van Beek bleef zich roeren. Als voorzitter van de zondagsschool en
evangelisatievereniging De Heere is onze banier had hij zich zeer negatief
uitgelaten over Geelkerken en een van de andere bestuursleden beschul-
digd van ethische sympathieën.180 Deze, T.H. de Haan, begon enkele maan -
den later een eigen vereniging.181 De eerste scheuring was een feit! In het
najaar vroeg ouderling W.H. Bekking ontheffing van zijn ambt vanwege
zijn ‘zenuwgestel’ en ‘het niet goed te keuren gedrag van Ds Geelkerken
op de laatstleden vergadering’. Dat betrof de vergadering van 5 november,
maar de notulen laten niets zien van enige spanning. De gevraagde ont-
heffing werd hem uiteindelijk verleend.182 De rol van broeder Van Nie -
kerken op de classis kwam reeds ter sprake, en nog in de zomer van 1923
werd zijn naam bij de censura morum genoemd. Men had hem nog niet tot
inkeer kunnen brengen. K. van den Berg meldde op de vergadering van
15 maart 1923 dat hij zich ergerde aan het feit dat Van Dijken de vergade-
ringen meed waarvan Geelkerken voorzitter was, een opmerking die Van
Dijken griefde.183 Een ander meldde per brief van 26 maart 1923 dat er
door toedoen van Van Dijken in de gemeente allerlei praatjes over Geel -
kerken de ronde deden.184 Op de vergadering van 5 april 1923 merkte Van
Dijken bij de rondvraag op dat hij het betreurde dat Geelkerken mede -
werking aan een samenkomst met De Vrijer en Stegenga toch had doorge-
zet. Toen Geelkerken daarop wilde reageren, werd hem door Van Dijken,
die voorzitter was, het zwijgen opgelegd. Daarop verlieten Geelkerken en
enkele anderen de vergadering. De voorzitter sloot de vergadering met
dankzegging, zo schreef de scriba op. Van Beek, die in december 1922 toch
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weer tot ouderling benoemd en geen ontheffing had gevraagd,185 uitte in
die zomer per brief opnieuw bezwaar tegen Geelkerken. De kerkenraad
ried hem aan zich voorlopig van het avondmaal te onthouden.186 Naar aan -
leiding van zijn cynische reactie en zijn verzoek om ontslag werd hem dat
verleend.187 De ouderlingen A. Naafs en R. Lukkien, die Van Beek bezoch-
ten, deelden de volgende vergadering mee dat Van Beek persoonlijk niets
tegen Geelkerken had, maar over enkele zaken een andere mening had.
Zij stelden voor ‘de zaak nu verder aan God over te laten’, hetgeen door de
raad werd aanvaard.188 Eind 1923 legde Van Niekerken zijn ambt neer.

Voor Van Dijken werden al die spanningen te veel. Tijdens de vergade-
ring van 19 april 1923 verliet hij de vergadering om er niet meer terug te
keren. Aanleiding was een discussie over de redactie van de Overtoomsche
Kerkbode.189 Op voorstel van een daartoe benoemde commissie werd onder
meer besloten een commissie van redactie te benoemen. Verkozen wer-
den, behalve de beide predikanten, K. van den Berg en G. Koster namens
de kerkenraad, en H.F. Punt namens de commissie van beheer.190 Tot zo-
ver was alles, afgaande op de notulen, goed verlopen, maar het was voor
Van Dijken ongetwijfeld pijnlijk om te zien hoe zijn positie veranderde.
Jarenlang had hij het als redacteur van de Overtoomsche Kerkbode als enige
voor het zeggen gehad, nu moest hij de macht met vier broeders delen.
Toen de zaak een week later opnieuw aan orde kwam om te worden afge-
rond, ging het mis. Er ontstond een woordenwisseling tussen Van Dijken,
die preses was, en Geelkerken, zonder dat uit het verslag precies duidelijk
wordt wat er aan de hand was. Van Dijken schorste daarop de vergadering
en keerde niet meer terug. Een paar weken later ontving de kerkenraad een
brief van Van Dijken, waarin deze meedeelde om gezondheidsredenen
avondvergaderingen voortaan niet meer bij te kunnen wonen.191 Om die-
zelfde reden legde hij ook zijn taak als redacteur neer.192 Een paar maan-
den later kreeg hij op zijn verzoek om gezondheidsreden twee maanden
verlof om pas na de zomer weer terug te keren.193 De commissie van redac-
tie benoemde Geelkerken in september tot ‘verantwoordelijk redacteur’.
De kerkenraad nam het bericht hierover voor kennisgeving aan.194

Geelkerken was de meest uitgesproken vertegenwoordiger van de ‘ver-
nieuwers’. Maar tot een positieve uiteenzetting van wat zij wilden, was het
nog niet gekomen. Er was geen program, er was geen organisatie en boven-
dien was de Beweging der Jon geren in feite uit elkaar gevallen. Nete len -
bos was van het gereformeerde toneel verdwenen, enkele andere progres-
sieve krachten waren predikant in Nederlands-Indië geworden. Van hen
die bleven was Geelkerken de meest strijdbare. Hij werd daarbij gesteund
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door zijn vriend Brussaard. Maar anders dan deze gaf Geel ker ken zich
bloot in brochures en artikelen, terwijl Brussaard zich er veelal toe beperk-
te om zijn boosheid en kritische zin te uiten op correspondentiekaarten aan
Geelkerken.

De gang van zaken op de synode met betrekking tot de gezangenkwes-
tie had door toedoen van Geelkerken geleid tot een stevige briefwisseling
tussen hem en commissie i van de synode van Leeuwarden (1920). Geel -
ker ken had namelijk gesteld dat de synode om de tuin was geleid. Dat kon
de commissie natuurlijk niet op zich laten zitten.195 De uitgave van de ge-
drukte bundel in 1922 had ook geleid tot een gespannen verhouding tus-
sen Geelkerken en ds. J.E. Vonkenberg, voorzitter van de Bond van Jon ge -
lingsverenigingen.196 Deze had gesteld dat het een tactische fout van de
Kring Kerkgezang was geweest Geelkerken naast anderen te verzoeken
die bundel bij de synode aan te bevelen. Deze wijze waarop hij een en an-
der onderbouwde riep de irritatie van Geelkerken op.

De thema’s waren duidelijk. Daarbij ging het niet om de vraag of men al
of niet in het gereformeerde spoor wilde blijven, maar hoe dat gereformeer-
de spoor eruitzag. Mensen als De Moor en Ridderbos wisten zich veel meer
schatplichtig aan de Doleantie dan mensen als Geelkerken en Netelenbos.
Het was niet zozeer hun ‘openheid voor de cultuur’ die het verschil uit-
maakte, het was hun manier van omgaan met de Schrift en de traditie die
dat deed. De context, de Eerste Wereldoorlog en de daaropvolgende eco-
nomische crisis, zal ongetwijfeld hebben bijgedragen aan de sfeer van
 onrust die bezit begon te nemen van de kerken. Tenslotte mogen we niet
vergeten dat de hoofdrolspelers elkaar voor een groot deel al jarenlang
kenden. En dat in de kleine wereld van de gereformeerde elite! Men wist
rond 1920 al heel lang wat men aan elkaar had. Natuurlijk hebben ook ka-
rakters een rol gespeeld. Dat Geelkerken een licht ontvlambaar gemoed
had staat op grond van vele getuigenissen wel vast. Hij was ook zeer over-
tuigd van zijn eigen gelijk. Zoals een ouderling het eens formuleerde: ‘Wij
struikelen allen in vele, is zeker voor Dr. Geelkerken niet van toepassing,
zijn Eerwaarde heeft altijd gelijk.’197 Anderzijds kan men zich achteraf ook
voorstellen dat Geelkerken de werkwijze van mensen als De Moor en Rid -
der bos niet altijd kon appreciëren. Ook in de eigen gemeente ondervond
Geelkerken steeds meer weerstand. In de loop van 1920 sloeg de spanning
in de kerken over naar Amsterdam-Zuid en zou zich van daaruit de komen-
de jaren als een veenbrand in de kerken verspreiden. Geelkerkens reactie
op het Getuigenis werkte als een katalysator.
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vi 
Een dramatisch jaar (1924)

inleiding
J.C. Rullmann constateerde in het Jaarboek dat 1924 voor het (gereformeerd)
kerkelijk leven ‘vrij rustig’ was verlopen en er niet veel bijzonders viel te
melden.1 Hij wees op het evenwichtige karakter van veel gereformeerde
preken, hij roemde de inzet van de diaconie en hij prees het werk van Radio
Bloemendaal. Als minpunt noemde hij dat er terecht geklaagd werd over
verslapping van het geestelijk leven, die tot ‘dubbele waakzaamheid’ noop-
te. Teken van een toenemende wereldgelijkvormigheid was de uitvoering
door een ‘Christelijke tooneelvereeniging’ van het toneelstuk Saul en David,
die tot een ‘onverkwikkelijk debat’ had geleid tussen Geelkerken en Hepp,
en dat de vu-hoogleraar W. Zevenbergen zich had gekeerd tegen de dood-
straf had in brede kring aanstoot gegeven. Maar dit alles viel in het niet bij
de expansie van het neocalvinisme. ‘Meer dan ooit stond dit jaar het gere-
formeerde leven ten onzent in het internationale teeken.’2 H.H. Kuyper
was in Zuid-Afrika geweest, Aalders en Ridderbos bezochten Schotland,
Bouwman, Hoekstra, A. Noordtzij en J.H. Kok hadden een bezoek ge-
bracht aan de noodlijdende kerken in Zuidoost-Europa, G. Keizer had de
Belgische Zendingskerk bezocht en er was steun verleend aan de gerefor-
meerde beweging te Zürich. Bovendien was Hepp in de Verenigde Staten
geweest. Rullmann achtte het een heerlijke taak voor de Gereformeerde
Kerken in Nederland om de kerken in het buitenland te mogen dienen met
de geestelijke schatten ‘die de Heere ons in zijn genade schonk’.3 Kortom,
de Gereformeerde Kerken stonden er goed voor, het was fijn om gerefor-
meerd te zijn.

In Amsterdam-Zuid was 1924 bepaald géén rustig jaar. Wij beschreven
in het vorige hoofdstuk hoe daar in 1923 het aantal conflicten was toege-
nomen. De situatie werd er in 1924 niet beter op. Opnieuw traden enkele
ouderlingen tussentijds af en ook dit jaar kwam het tijdens de vergaderin-
gen van de kerkenraad tot heftige discussies. Tevens werd een reeks van
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klachten tegen Geelkerken ingediend en werd de kerkenraad op zijn be-
leid aangesproken. Toen op de bezwaarschriften naar het oordeel van de
schrijvers niet juist werd gereageerd, werd de classis ingeschakeld. Voor
Amsterdam-Zuid was 1924 het jaar waarin de conflicten zich verhardden
en tot kerkelijke procedures werden. Dit was het begin van het einde. In
1926 zou de gemeente scheuren.4

vier klachten over geelkerken
Al sinds 1919 was er in Amsterdam-Zuid af en toe aandacht aan de liturgie
besteed, maar veel was er niet veranderd. Wel was er op voorstel van Geel -
kerken besloten dat de ouderling van dienst voortaan de mededelingen
zou doen. Nu was de liturgie in de Gereformeerde Kerken aan de vrijheid
der kerken overgelaten en vaste regels waren er niet. In 1923 waren de sy-
nodale deputaten die zich met de uitbreiding van de gezangen bezighiel-
den ook met een voorstel voor een orde van dienst gekomen, maar daarop
was kritisch gereageerd. Vooral de schuldbelijdenis en de genadeverkondi-
ging, nieuwe elementen in de liturgie, moesten het ontgelden. Het voor-
stel van deputaten werd dan ook afgewezen.5

Blijkbaar door de afgewezen ideeën geïnspireerd, diende ouderling
K. van den Berg niet lang na de synode bij de kerkenraad van Amster dam-
Zuid een voorstel in om de herziening van de liturgie ter hand te nemen.
Een commissie werd benoemd, bestaande uit de beide predikanten en de
ouderlingen A. van Kooten, J.C. van Vulpen en H. Bonda, die daarover een
rapport samenstelde.6 Dat werd zonder problemen aanvaard.7 Op enkele
kleine punten na volgde men de voorstellen die eerder door de synode van
Utrecht (1923) waren afgewezen. In een terugblik op de gang van zaken
merkte Bonda op dat het opmerkelijk was hoezeer men het met elkaar
eens was.8 In een zo door twisten verscheurde gemeente was dat blijkbaar
een noemenswaardig feit. Die eensgezindheid bleek vooral hieruit, zo
vervolgde hij, dat er geen behoefte was om tot een grondige vernieuwing
te komen. Wel voelde men behoefte om de verschillende aspecten van de
dienst beter op elkaar af te stemmen. Nieuw daarbij was de invoering van
een schuldbelijdenis na de lezing van de Tien Geboden (ook wel aangeduid
als de Wet des Heren). Dat gebeurde in de vorm van een psalm, gevolgd
door de genadeverkondiging. Deze orde van dienst, die oude papieren
had, betekende in feite dat er een andere functie van de Wet dan voorheen
werd beklemtoond. Niet langer werd deze gelezen als regel der dankbaar-
heid, maar in zijn onthullende en ontdekkende betekenis: de Wet confron-
teert ons met onze menselijke tekorten, gebreken en fouten. De voorstel-
len van de commissie werden door de kerkenraad met algemene stemmen
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aangenomen.9 De precieze gang van zaken tijdens de eredienst werd door
Bonda in een tweede artikel uiteengezet opdat de gemeente goed zou zijn
voorbereid.10

Een week na de invoering van de nieuwe liturgie schreef Geelkerken in
de kerkbode dat uit de reactie van de gemeente kon worden opgemaakt
dat de wijzigingen bijna algemene instemming hadden ondervonden.11

Bijzonder had het hem getroffen dat de gemeente bij het zingen van de
boetepsalm ‘geheel spontaan en eigener beweging’ was gaan staan en hij
hoopte dat de gemeente bij dit door ‘haar zelve aangenomen gebruik’ zou
volharden. Wel wenste hij dat de gemeente ook tijdens het aanhoren van
de genadeverkondiging zou blijven staan. In de weken die volgden ging
Geelkerken in de Overtoomsche Kerkbode in op enkele vragen die her en der
waren gerezen. Een belangrijk punt daarbij was dat de orde van dienst
nooit door enige synode was vastgesteld, de plaatselijke kerken waren
daarin geheel vrij. De kerkenraad had niets anders gedaan dan van de be-
staande vrijheid op dit gebied een gepast gebruik te maken, zo betoogde
Geelkerken. Ook was de vraag gesteld of het formeel wel juist was te zeg-
gen dat een dienst begint met het zingen van een psalm, die bovendien
nog door een ouderling werd opgegeven. Begon de dienst niet pas als de
dienaar de Woords votum en groet uitsprak? Louter formeel gesproken
was dit juist, gaf Geelkerken toe, maar hij meende desondanks dat er niets
tegen was de dienst met het zingen van een psalm te laten beginnen, het
was gezien het rumoer dat bij de aanvang van de dienst de kerkzaal ver-
vulde bovendien erg praktisch. Zelf bracht Geelkerken de vraag naar de
goede plaats van de mededelingen ter sprake. Eigenlijk vond hij ze tijdens
de eredienst niet op hun plaats, maar de gemeente hechtte nu eenmaal
zeer aan mondelinge mededelingen. Met de kerkenraad deelde hij de
voorkeur om deze te doen vóór de eerste psalm. In zijn derde artikel ging
Geelkerken onder meer in op een vraag naar het gebruik van de Wet. In
deze nieuwe opzet had de Wet de functie om aan de gemeente haar zon-
den te openbaren, terwijl de Tien Geboden nu juist in de Heidelbergse
 catechismus voorkomen als leefregel, zo had iemand gesteld. Voor Geel-
  kerken was van belang dat alle schuld van de verlopen week werd beleden
en uitgewist, opdat de gemeente weer verder kon. Ook wees hij erop dat
de ontdekkende functie van de Wet zelfs in het derde deel van de catechis-
mus (geheel gewijd aan de ‘dankbaarheid’) nog genoemd wordt (vraag en
antwoord 115). In het vierde en laatste artikel beantwoordde hij de vraag
van een broeder die iedere morgen begon met het Onze Vader, ook des
zondags, en dan met de ontvangen vergeving ter kerke ging. Is zo’n schuld-
belijdenis dan nog nodig? In ieder geval voor hen die aan de vergeving van
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hun schuld nog twijfelen, schreef Geelkerken. Bovendien gaat het in de
kerk ook om vergeving aan de gemeenschap, niet alleen om vergeving aan
de individuele kerkganger.

Ondanks deze zorgvuldige behandeling van allerlei vragen en bezwaren
was niet iedereen tevredengesteld. G.C. van Kerkhof beklaagde zich erover
dat er geen gemeentevergadering aan de zaak was gewijd en dat de ge-
meente via een niet-ondertekend stuk in het niet-officiële gedeelte van de
kerkbode op de hoogte was gebracht van de veranderingen. De kerken-
raad gaf toe dat Bonda zijn bijdragen beter had kunnen ondertekenen.
Ook had hij er goed aan gedaan te vermelden dat hij deze artikelen schreef
op verzoek van de kerkenraad, die op die manier wel degelijk – anders dan
Van Kerkhof meende – de gemeente bij de veranderingen had betrokken.12

Ook A.W. Arends-Haverkamp kwam met allerlei kritiek. Pikant detail
is dat zij de vrouw was van J.J. Arends, die kort te voren als scriba was her-
benoemd.13 Zij twijfelde aan de trouw van Geelkerken aan de belijdenis
omdat hij zo vaak minachtend daarover sprak.14 Ze had uitdrukkingen van
de kansel gehoord die haar hadden gegriefd. Zo had Geelkerken gezegd:
‘De moordenaar aan het kruis is naar den hemel gegaan, ook al was hij niet
Gereformeerd en al kende hij de formulieren van eenigheid niet.’15 Dit al-
les was sinds Geelkerkens optreden als eindredacteur van de kerkbode veel
duidelijker zichtbaar geworden. Ze vroeg zich af: ‘Heeft de Geref. Kerk al-
hier nog een belijdenis en zijn er nog grenzen?’ Ook had ze kritiek op de
keuze van overgenomen stukken en met Geelkerkens interpretatie dat de
gemeente zich bijna geheel kon vinden in de liturgische veranderingen
was ze het niet eens. Ze vreesde bovendien dat de kerk met het gebruik van
de toga en de nieuwe liturgie terugkeerde tot het katholicisme.

De ouderling die verslag deed van het aan haar gebrachte huisbezoek
meldde dat ze schriftelijk antwoord wilde hebben.16 De raad stelde echter
dat ze zich maar tot haar echtgenoot moest wenden als ze nog meer in-
lichtingen wenste. Een en ander was voor Arends aanleiding om de verga-
deringen niet meer te bezoeken zolang de zaak tussen zijn vrouw en de
kerkenraad speelde.17 Hij schreef de raad dat ook hij zich indertijd zeer
gegriefd had gevoeld door sommige uitdrukkingen van Geelkerken en
meldde verder dat zijn vrouw nog steeds een schriftelijk antwoord ver-
langde.18 In het antwoord aan mevrouw Arends stelde de kerkenraad dat
hij niet twijfelde aan Geelkerkens trouw aan de belijdenis, dat de kerken-
raad de bezwaren tegen de redactie van de kerkbode niet deelde en dat de
liturgische veranderingen met algemene stemmen waren goedgekeurd.19

Daaraan werd nog toegevoegd dat tot het staan tijdens het voorlezen van
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de Wet en het uitspreken van de genadeverkondiging – voor zr. Arends een
zeer aangelegen punt – niet door de raad besloten was. Met andere woor-
den: dat was een persoonlijk initiatief van enkele ambtsdragers geweest.20

Mevrouw Arends deelde mee dat zij zich in dat antwoord niet kon vinden.
Ze stelde nu dat het niet ging om de trouw van Geel ker ken aan de belijdenis,
maar dat ze zich stoorde aan zijn minachtend spreken over de belijdenis
en dat ze zich afvroeg hoe de raad daartegenover stond. Ook meldde ze dat
ze in beroep ging bij de classis.21 Met Arends werd de zaak uitgepraat, maar
men besloot zijn vrouw geen antwoord meer te zen den.22 Anders dan zij in
haar tweede brief beweerde, had ze in haar eerste brief wel degelijk de trouw
van Geelkerken aan de belijdenis ter discussie gesteld.23

Een kritische brief ontving de raad ook van D. Rietkerk en enkele andere
broeders.24 Behalve dat ze wezen op de ‘overspannen zenuwtoestand’ van
Van Dijken en adviseerden om hem verlof te verlenen, hadden ze ook com -
mentaar op de nieuwe liturgie. In de Overtoomsche Kerkbode had men kun-
nen lezen dat de gemeente spontaan was gaan staan. Ze noemden dat een
leugen en wilden dat dit werd rechtgezet. Verder wilden ze dat de liturgi-
sche vernieuwing werd teruggenomen omdat het hun niet juist leek op
de zaken in de synode vooruit te lopen. Ze waren hierover zo boos dat ze
hun vrijwillige bijdrage opschortten, zoals de kerkenraad door de commis-
sie van beheer werd gemeld.25 Het antwoord van de kerkenraad kon hen
niet bevredigen, want enkele weken later reageerden ze opnieuw. Ze we-
zen er onder meer op dat van de liturgische vernieuwing tijdens de dien-
sten van Van Dijken niet veel terechtkwam en herhaalden hun bezwaar dat
de kerkenraad op de synode vooruit was gelopen. De kerkenraad meldde
hun geen reden te zien om terug te komen op zijn brief van 21 maart
1924.26 Dat was voorlopig afdoende. Wel zouden deze broeders ieder voor
zich nog wel eens steun betuigen aan de een of andere tegenstander van
Geelkerken, maar gezamenlijk zouden ze niet meer optreden.

De bekendste klacht tegen Geelkerken kwam van de procuratiehouder
H. Marinus (1889-1947),27 lid van de corporatie28 en schoonzoon van E. van
Beek, die zich in het recente verleden had doen kennen als een tegenstan-
der van Geelkerken.29 Het betrof een uitlating over het verhaal van de zon-
deval (Genesis 3) in een preek over Zondag 3 van de Heidelbergse cate chis -
mus op zondag 23 maart 1924 in de Schinkelkerk.30 Een tijdgenoot, die
het allemaal van dichtbij meemaakte en nu en dan uitvoerige, beschouwen-
de brieven aan Geelkerken zond, beweerde overigens dat het eigenlijk
niet de aanklacht van Marinus was, maar die van E. van Beek, een verklaar-
de tegenstander van Geelkerken.31 Overigens waren er onder de leden van
de familie Marinus ook medestanders van Geelkerken.32
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Volgens Marinus had de predikant van Amsterdam-Zuid op zondag 23
maart 1924 het volgende gezegd: 

De geleerden zijn het er nog niet over eens, wat zich bij den val des
menschen heeft afgespeeld. Wat in de Heilige Schrift vermeld staat, in 
dat oude verhaal over den val, moet als beeld worden beschouwd. Wij
zouden het niet kunnen begrijpen, indien ons de Heilige Schrift dat, 
naar de feiten zou berichten. Wanneer een vakman met een blinde over 
de kleuren spreekt, kan die er niets van vatten. Eén ding is zeker: er is 
een proef genomen, en de mensch is er in bezweken. 33

Marinus wendde zich tot de kerkenraad omdat Geelkerken hiermee zijns
inziens gezegd had het verhaal over de zondeval ‘niet als letterlijke waar-
heid op te vatten’. Dat achtte hij gevaarlijk, in het bijzonder voor de jeugd.
Ook meende hij dat het in strijd was met de belijdenis. Hij verzocht de
kerkenraad te doen wat hem ‘in deze ernstige zaak’ te doen stond. Omdat
de kerkenraad het niet met Marinus eens was, werd de zaak snel afgedaan.
Vele kerkenraadsleden – later wordt steeds het aantal van achttien ouder-
lingen genoemd – hadden de bewuste preek gehoord en meenden dat de
klacht van Marinus ongegrond was. Op voorstel van K. van den Berg werd
besloten hem mee te delen dat ‘de kerkenraad, gehoord de bezwaren door
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br. H. Marinus ingebracht tegen de predikatie van Dr. Geel kerken over
Zondag 3, verklaart deze, na de brs. ouderlingen, die deze prediking heb-
ben bijgewoond, te hebben gehoord, volkomen ongegrond, en draagt den
wijkouderlingen op, genoemde broeder daarmede in kennis te stellen’.34

De wijkouderlingen, die Marinus het besluit van de raad kwamen mee-
delen, nodigden hem uit mee naar Geelkerken te gaan en de preek te le-
zen, maar deze zag daarin geen heil.35 Hij had slechts te maken met wat er
op de kansel was verkondigd. Dat stond hem vast en helder voor de geest.
Wat in de preekcoupure stond was voor hem van geen belang. En indien dat
anders zou luiden dan wat hij op de kansel had verkondigd, zou Marinus
aan dat geschrevene alle vertrouwen ontzeggen.36 Wel wilde hij ter verga-
dering komen om daar nogmaals te verwoorden waarvan hij Geelkerken
beschuldigde. De kerkenraad gaf hem daartoe echter geen gelegenheid.
Geen wonder, bij voorbaat reeds wantrouwde hij iedere verklaring van Geel -
kerken. Bovendien had hij zich niet gehouden aan hetgeen in Mattheus
18:15 over de onderlinge omgang wordt voorgeschreven. ‘Maar indien uw
broeder tegen u gezondigd heeft, ga henen, bestraf hem tusschen u en hem
alleen; indien hij u hoort, zoo hebt gij uwen broeder gewonnen; maar in-
dien hij u niet hoort, zoo neem nog één of twee met u, opdat in den mond
van twee of drie getuigen alle woord besta.’ Aan de uitnodiging van de ou-
derlingen om samen naar Geelkerken te gaan, had hij evenmin gehoor ge-
geven. Het was binnen het kader van de toenmalige gereformeerde zede
volkomen terecht dat de kerkenraad weigerde Marinus te ontvangen. Van
manipulatie door Geelkerken is geen sprake geweest, Marinus heeft zich-
zelf buiten spel gezet.

Geelkerken, die van schets gepreekt had, heeft direct toen hij vernam dat
er waarschijnlijk een klacht tegen hem zou worden ingediend, op papier
gezet hetgeen door hem was gezegd.37 Dit was echter in deze eerste fase
nog niet algemeen bekend.38 Naar eigen zeggen luidde hetgeen hij ver-
kondigd had als volgt: 

Het ontstaan van de zonde – niet dus de allereerste oorsprong van de zonde
in het heelal, waarover wij zooeven spraken, wordt ons medegedeeld in 
het derde hoofdstuk van Genesis. Ik weet wel, dat dit gedeelte der Heilige
Schrift ons voor eigenaardige moeilijkheden plaatst. Zoo spreekt het 
van de staat der rechtheid, en dus van een tijdperk in de geschiedenis der
menschheid, dat aan haar geschiedenis, zooals wij die alleen kennen,
namelijk in zonde, voorafgaat. En gelijk van den staat der heerlijkheid
hiernamaals, van den hemel, zoo kunnen wij ook van dien staat der recht -
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heid ons alleen een voorstelling maken met behulp van wat wij kennen in
deze bedeeling. Als God ons dan ook daaromtrent Zijn Openbaring geeft,
dan spreekt Hij daarover, én van dien staat der hemelsche heerlijkheid én
van dien staat der rechtheid, in bewoordingen aan onze tegenwoordige,
aardsche bedeeling ontleend. Anders zouden wij er niets van kunnen
vatten, en Hij tot ons spreken, gelijk iemand tot een blinde, een blind -
geborene spreekt over de kleuren. Ook is het vaak moeilijk uit te maken
hoe allerlei bijzonderheden, die Genesis 3 ons bericht, moeten worden
uitgelegd, en zijn er schier evenveel ‘verklaringen’ als geleerde uitleggers.
Denk maar aan ‘den boom der kennis des goeds en des kwaads’, de slang 
en haar spreken, den boom des levens, enz. Doch de gemeente late zich
door dit alles niet van den wijs brengen. Vast staat, dat wij in Gen. 3 de
goddelijke bekendmaking hebben van een historisch feit, het feit van den
zondeval, die heeft plaatsgehad aan het begin der geschiedenis van ons
menschelijk geslacht.39

Zo waren dus in het eerste kwartaal van 1924 vier bezwaarschriften bij de
kerkenraad binnengekomen, waarvan er twee heel direct op Geelkerken
betrekking hadden en twee andere het kerkenraadsbeleid ten aanzien
van de liturgie betroffen. Dit duidt op een toegenomen spanning in de ge-
meente, met name bij het meer conservatieve of verontruste deel ervan.
Het kan niet anders of dit heeft ook op Geelkerken zijn weerslag gehad,
maar het is niet eenvoudig dat aan te wijzen. Vast staat dat de spanningen
in de loop van het jaar ertoe leidden dat Geelkerken besloot de vergade-
ringen van de kerkenraad niet meer bij te wonen. Minder duidelijk is het
verband tussen de spanningen in de kerk en zijn huiselijk leven, men kan
dat verband slechts vermoeden. In ieder geval was de situatie tussen beide
echtelieden in de eerste maanden van 1924 dramatisch slecht. Begin fe-
bruari was Ida met de kinderen naar Hilversum vertrokken en Jan had
zijn toevlucht genomen in hotel Hof van Holland, eveneens te Hilver -
sum.40 Per brief smeekte Ida hem om van houding te veranderen. Ze kon
noch wilde op deze manier verder. Dochter Nella was helemaal van slag
omdat Jan zo ‘stout’ tegen Ida deed en wilde het liefste maar dood. Ook
Ida was het leven haast te zwaar. Blijkbaar in antwoord daarop schreef Jan
op 8 februari 1924 vanuit zijn hotel dat het voorgevallene hem zeer speet
en dat hij naar Hilversum gekomen was om de zaak in het reine te bren-
gen. Hij zou niet willen dat hun huwelijk zo zou eindigen en verzocht
haar om een ontmoeting. Ida liet daarop een briefje bezorgen dat ze hem
in het Hof van Holland om 15.00 uur wilde ontmoeten. Blijkbaar is het
goed gekomen, maar toen Jan in de zomer alleen met vakantie ging, kon
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Ida het niet nalaten geprikkeld te reageren op het feit dat hij enkele ken-
nissen had ontmoet ‘met hunne vrouwen’. ‘Geniet maar veel in je eentje.’41

Brieven van Jan aan Ida waren die zomer zeer hartelijk.42

De huiselijke spanningen verminderen in de loop van 1924, de spannin-
gen in de kerkenraad namen daarentegen toe. Zelfs de loyaliteit van trouwe
aanhangers van Geelkerken werd als gevolg van een felle polemiek tussen
Geelkerken en Hepp over een toneeluitvoering door een aantal vu-studen-
ten danig op de proef gesteld, zoals hierna nog aan de orde zal komen. In
juni was de classis op de hoogte van de spanningen, want zowel zr. Arends
als br. Marinus ging in beroep bij de classis.43 Bovendien had iedereen na-
tuurlijk kennisgenomen van genoemde polemiek tussen Hepp en Geel -
kerken.

escalatie
Aanleiding voor deze polemiek was de opvoering van het toneelstuk Saul
en David door een christelijk toneelgezelschap, onder andere bestaande
uit veertien vu-studenten.44 Een en ander wekte in de pers nogal wat com-
motie, want het toneel lag in de gereformeerde wereld gevoelig. De tegen-
standers meenden dat het toneel te zeer vermengd was geraakt met de
zonde om het nog te kunnen reformeren. In veel toneelstukken komen al-
lerlei zaken aan de orde die strijdig zijn met de geboden Gods, zo meende
men. Moord, bedrog en overspel worden tot een bron van vermaak. In het
Getuigenis dat de synode van Leeuwarden had doen uitgaan, was het schouw -
burgbezoek dan ook opgevoerd als teken van verwereldlijking. Voor stan -
ders beschouwden het toneel als een hoge kunstvorm die gebruikt mag
worden ter ere Gods. Het is de roeping van het calvinisme het bestaande
toneel te zuiveren en amateurtoneel achtten zij in het algemeen een on-
schuldig vermaak. Geelkerken had kort tevoren nog advies gegeven aan
enkele jongeren die een christelijk toneelgezelschap wilden oprichten en
behoorde tot de voorstanders.45 In de Amsterdamsche Kerkbode van 13 april
echter, werden de studenten opgeroepen aan deze voorstelling niet deel te
nemen. Let wel: de voorstelling zou twee dagen later plaatsvinden. Ook door
anderen werd op de aankondiging van de toneelvoorstelling gereageerd.

De hoogleraar Grosheide wees er al in een vroeg stadium op dat de voor -
stelling was georganiseerd buiten het studentencorps om en dat het Corps
die voorstelling afkeurde. ‘Slechts een heel enkele student’ was erbij be-
trokken.46 Hij voorzag kennelijk problemen voor de vu en deed zijn best
imagoschade te voorkomen. Van een andere orde was de reactie van Geel -
kerken. Hem was het niet te doen om eventuele imagoschade voor de vu
of om het toneel als zodanig.47 Hij meende te kunnen stellen dat de studen-
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ten zich bewogen in de historische, calvinistische lijn. Maar hij betreurde
het dat deze voorstelling plaatsvond in de Stille Week. In deze week viel
een ‘avond van kunstgenot’ jammerlijk uit de toon. Ook bevreemdde het
hem dat geen der hoogleraren daarin aanleiding had gezien deze opvoe-
ring aan de studenten te ontraden. Met het eerste argument was de dis-
cussie op een hoog niveau gebracht, met het tweede argument haalde
Geelkerken dat niveau zelf weer omlaag. Wat was de ratio om de hoogle-
raren in het openbaar een schrobbering te geven? Nu konden die niet blij-
ven zwijgen, dit vroeg om een reactie. Hepp herhaalde de bewering van
Grosheide dat er geen vu-studenten bij betrokken waren. Er liep ‘een en-
kele onder door’. Maar ze traden er niet op als vu-studenten.48 Van Gel de -
ren wees erop dat hij als rector daarom niet kon ingrijpen, het was geen
corpsaangelegenheid.49 Kortom, ook hij trachtte de imagoschade te beper-
ken door te benadrukken dat de vu als instituut hier niets mee te maken
had. Maar Hepp ging nog een stap verder. In een volgend artikel betoogde
hij dat hij grote bezwaren had tegen de inhoud van het toneelstuk. Israel
Querido, de Joodse schrijver van het toneelstuk, had het Bijbelverhaal niet
werkelijk begrepen. Ook achtte hij de inhoud van het stuk hier en daar
onzedelijk. ‘Wie dit goedkeurt, glijdt, als Christus niet krachtig tusschen-
komt, de wereld in.’ En opnieuw verzekerde hij, met een beroep op Van
Gelderen en voorzitter P. Prins van de theologische faculteitsvereniging,
dat de Vrije Universiteit erbuiten stond.50

In zijn reactie haalde Geelkerken fors uit door aan te tonen dat de vu
wel degelijk bij deze voorstelling betrokken was.51 Hij wees erop dat het
Corps een toneelvereniging kende, die statutair verplicht was jaarlijks aan
de corpsleden en hun introducés een toneelvoorstelling aan te bieden.
Het bestuur van het Corps had het voorstel van de toneelvereniging afge-
wezen om dit jaar deze toneelvoorstelling in de Stadsschouwburg te geven.
De reden lag in de keuze van gebouw en in de daarmee gepaard gaande
uitbreiding van de besloten kring. Met andere woorden: het Corps vrees-
de rumor in casa, zoals dat enkele jaren eerder ook het geval was geweest
rond een toneelvoorstelling. Het bestuur van de vereniging besloot daar-
op de voorstelling voor eigen rekening te organiseren. Ook wist Geelker -
ken te vertellen dat alle spelers gereformeerd waren en dat de plannen
voor deze uitvoering reeds lang tevoren in de kring der hoogleraren be-
kend waren geweest. De repetities hadden bovendien herhaaldelijk in het
vu-gebouw plaatsgevonden.

Hiermee waren de lezers op de hoogte van de precieze gang van zaken.
De theologische hoogleraren Grosheide, Hepp en Van Gelderen hadden
niet de hele waarheid verteld en werden hier in feite als lafaards, leuge-
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naars of onwetenden ontmaskerd. Dat was wat na lezing bleef hangen. De
vu kon onder deze beschuldigingen niet blijven zwijgen en Hepp zette
daarom zijn bestrijding van Geelkerken voort.52 Hij stelde dat het bestuur
van de toneelvereniging niet bevoegd was de uitvoering voor eigen reke-
ning te organiseren. Daarom hield hij staande dat de vu er niet bij betrok-
ken was. De bestuursleden hadden als private personen gehandeld. Tot
zijn leedwezen moest Hepp erkennen dat het getal van veertien vu-stu-
denten dat door Geelkerken was genoemd, juist was. Wel sprak er opluch-
ting uit zijn constatering dat het slechts een minderheid betrof, namelijk
veertien van de eenendertig spelers. De schrik sloeg hem echter om het
hart toen hij had gezien wie die veertien waren, en hij riep uit: ‘Heere, re-
ken hun deze zonde niet toe!’ Het zijn de woorden van Stefanus die voor
zijn moordenaars bad.53 Moorde naars waren de studenten weliswaar
niet, maar leugenaars waren het wel. Want wat betreft het gebruik van de
zalen, zo beweerde Hepp immers, hadden de studenten niet het ware doel
daarvan tevoren gemeld en een veel algemener doel genoemd. Hierna
ging Hepp verder met de bestrijding van Geelkerkens visie op de verhou-
ding tussen calvinisme en toneel, op de Stille Week en op het feit dat hij de
hoogleraren er met de haren had bijgesleept.

In de Overtoomsche Kerkbode kwam Geelkerken terug op de verhouding
tussen toneel en calvinisme.54 Hij deed dat uitvoerig en grondig. Voor zijn
bewering dat beide heel goed samengingen had hij betere papieren dan
Hepp voor de bestrijding ervan. Die deed er op dit punt dan ook het zwij-
gen toe, ondanks het feit dat hij beloofde nog eens op deze kwestie terug
te komen. In een tweede artikel in datzelfde nummer van de Overtoomsche
Kerkbode, met de provocerende titel ‘Professor Hepps tooneel-voorstel-
ling’, liet Geelkerken zien dat hij ook kon rekenen.55 Als men de figuran-
ten meetelt, stelde hij, krijgt men vijftien studenten van de vu, dat is de
helft van het totaal. Maar van de andere toneelspelers waren er vier lid van
ssr (de gereformeerde studentenvereniging voor studenten die niet aan de
vu studeerden), drie zaten op het Gereformeerd Gymnasium te Am ster -
dam, en van de overige acht waren er vijf gereformeerd. Ook had Geelkerken
zich er van vergewist dat van bedrog bij het aanvragen van een zaal geen
sprake was geweest. Het doel was open en eerlijk genoemd. Bovendien
wist hij te vertellen dat verscheidene hoogleraren van de vu kaarten had-
den gekocht voor deze voorstelling, terwijl ze ook bij andere gelegenheden
wel eens de schouwburg bezochten.56

Dit artikel was voor Hepp reden om te melden dat hij de discussie met
Geelkerken staakte vanwege diens manier van optreden ‘welke ik liever
niet nader kwalificeer’.57 Daarna toonde hij aan hoezeer Geelkerken hem
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met de toon van zijn stukken onrecht had gedaan. Hij eindigde met de er-
kenning dat zowel Grosheide als hij aanvankelijk verkeerde informatie
had gegeven omtrent het aantal vu-studenten dat meedeed, maar dat ze
op dat moment niet beter wisten. En: het ging dan toch slechts om 14 van
de 294 studenten dat is 1/21. ‘Ook zoo kan men nog van enkele studenten
spreken.’58 Geelkerken van zijn kant uitte kritiek op de wijze waarop
Hepp polemiseerde.59

Daarna schreef Geelkerken nog over deze kwestie naar aanleiding van
een verklaring van de academische senaat.60 Deze verklaring hield in dat
men geen oordeel over het toneel wilde uitspreken omdat daarover onder
calvinisten verschillend kan worden gedacht, maar wel besloten de hoog-
leraren al hun invloed te zullen aanwenden opdat de studenten zich uit
liefde voor het eigen volk voortaan zouden onthouden van toneelvoor-
stellingen die buiten de eigen kring plaatsvonden. Hij achtte het een zeer
belangrijke verklaring, immers, hier werd in feite gesteld dat men niet met
absolute zekerheid kon zeggen dat de voorstelling van 15 april niet door de
beugel kon. Daarmee vervielen ook alle grote woorden van Hepp. Maar,
zo treiterde Geelkerken, dan moest Hepp óf afstand nemen van deze ver-
klaring óf hij moest zijn ongelijk erkennen. Dat klemde des te meer daar
Geelkerken, die het stuk inmiddels gelezen had, niet kon begrijpen hoe
Hepp tot zijn mening was gekomen.61 Het stuk was onschuldig en in het
geheel niet zedenkwetsend, er was niet alleen kunstgenot, het had Geel -
kerken zelfs gesticht.

Hepp liet zich niet provoceren en zweeg in alle talen. Maar enkele we-
ken later toonde hij zich wel ingenomen met een verklaring van de direc-
teuren van de vu. Dezen hadden namelijk, tezamen met curatoren, ge-
steld dat met deze toneelvoorstelling geen rekening was gehouden met
de gereformeerde beginselen en veroordeelden het stuk als on-Bijbels.62

Een stuk van historische waarde, zo meende Hepp.63 De senaat, aan wie de
tucht over de studenten was toevertrouwd, kon daarin niet zonder meer
meegaan. Kuyper en Anema dienden een voorstel in dat erop neerkwam
dat de senaat zich niet achter de verklaring van de directeuren stelde,
maar wel de intentie van de directeuren wilde honoreren en zou uitspre-
ken dat de toneelvoorstelling ‘rechtmatige ergernis’ had gegeven. Tevens
was de senaat bereid zijn invloed aan te wenden om te zorgen dat de stu-
denten buiten eigen kring geen voorstellingen meer zouden geven ‘ter
wille van het Gereformeerde volk en de liefde voor onze Universiteit’.
Aldus het voorstel van Kuyper en Anema. Een ander voorstel was afkom-
stig van Woltjer, en hield een afwijzing in van het standpunt van de direc-
teuren. Volgens dit voorstel weigerde de senaat er aan mee te werken ‘dat
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de Gereformeerde zede en het oordeel van het Gereformeerde volk een be-
teekenis krijgen, die alleen aan Gods Woord en de consciëntie toekomt’.64

Over beide voorstellen staakten de stemmen, hetgeen aan directeuren werd
gemeld. Toch werden, na tussenkomst van de algemene ledenvergade-
ring van de Ver eniging, de teugels strakker aangetrokken. Toneel op voe -
ringen mochten nog slechts in besloten kring plaatsvinden en de rector
magnificus zou van het stuk van tevoren kennisnemen en al dan niet zijn
toestemming voor opvoering geven.

In 1925 kwam het Corps opnieuw voor de vraag te staan of er een toneel-
stuk zou worden opgevoerd. Antirevolutionair politicus H. Bijleveld, als
lid van de reünistencommissie aanwezig, stelde voor van een toneelopvoe-
ring af te zien. Zijn voormalige predikant Geelkerken, eveneens aanwezig
als lid van de reünistencommissie, steunde de lustrumcommissie, die de
toneelopvoering juist wilde laten doorgaan. Een en ander leidde tot zo veel
discussie dat besloten werd van de lustrumviering af te zien.65

Wat in deze polemiek opvalt, is in de eerste plaats het benauwde reageren
van de zijde van de Vrije Universiteit. Al jaren leed zij onder de verrechtsing
in de kerk, die zelfs haar invloed op het benoemingsbeleid van de theo lo -
gische faculteit had doen gelden.66 En blijkbaar speelde de zorg om de
sympathie van de achterban ook Grosheide, Hepp en Van Gelderen parten
toen dezen de rol van de vu en haar studenten minimaliseerden. In de re-
actie van Geelkerken proeven we de agressie die dit opriep, de kronkelige
redeneringen van Hepp maakten hem niet toeschietelijker. Die zelfde rede-
neringen hebben de vu geen goed gedaan, want de verontrusting van Hepp
vond bij veel gereformeerden in het land instemming. Daardoor zagen
directeuren zich gedwongen stappen te ondernemen. In financieel op-
zicht schijnt hun actie succes te hebben gehad want de vu heeft niet veel
nadeel van de toneelkwestie ondervonden.67 Maar het betekende wel dat de
onrust in de kerken een andere uitweg moest zoeken. Ik waag de veronder-
stelling dat juist deze kwestie Geelkerkens positie in de kerken aantastte.
Hij heeft er veel weerstand mee opgeroepen, en die kwam mede tot uit-
drukking in de wijze waarop hij door classis en synode is aangepakt.

Het was overigens in eerste instantie De Reformatie die schade leed. De
uitgever had het aantal abonnees de laatste jaren zien teruglopen van 7500
naar 2500, nu leek het einde nabij. Want Buytendijk, die als enige hoogle-
raar de voorstelling had bijgewoond en zeer verbolgen was over Hepps ar-
tikel van 18 april 1924, legde zijn taak als redacteur neer. Ook Wielenga en
K. Dijk deden dat, evenals de consortiumleden Grosheide, Hoekstra, De
Moor en, enige tijd later, Rullmann. De Reformatie ging door het oog van de
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naald. Maar met de benoeming van K. Schilder en J. Waterink begon een
nieuwe periode in de geschiedenis van De Reformatie.68

Ook in Amsterdam-Zuid liep de spanning op als gevolg van de toneel-
kwestie. De situatie was afgezien daarvan al bijna onwerkbaar. Dat bleek
wel toen in de kerkenraadsvergadering van 15 mei 1924 censura morum werd
gehouden. Een lange rij broeders uitte bezwaren. Lukkien had bezwaar
tegen Van Dijken, die de besluiten betreffende de liturgie niet getrouw
uitvoerde, en tegen de broeders Arends, Van den Berg en Bonda omdat ze
stelselmatig een van de predikanten ontweken. Arends kwam nooit bij
Geelkerken in de kerk, Bonda en Van den Berg niet bij Van Dijken; J. Schou -
ten had bezwaar tegen Geelkerken in verband met diens schrijven in de
kerkbode; Ristjouw tegen Van Dijken in verband met de sfeer tussen bei-
de predikanten; Bonda tegen Arends en Van Dijken, Hoogewoud tegen
Van Dijken omdat deze onder meer geen brief over de censura morum had
gestuurd (blijkbaar zocht hij daar iets achter). Kortom, het was drama-
tisch. Maar het avondmaal werd gewoon gevierd. Opvallend is dat vooral
de houding van Van Dijken bij veel kerkenraadsleden niet goed viel. Maar
enkele weken later bleek dat de toneelkwestie de positie van Geelkerken
binnen zijn eigen gemeente behoorlijk had aangetast.

Veel rumoer veroorzaakte een Open brief van H. van der Schaar. Deze werd,
gedrukt en wel, binnen en buiten de gemeente verspreid.69 Allereerst had
hij bezwaren tegen de toon die Geelkerken aansloeg. In de artikelen over
het toneel was niet de predikant aan het woord, ‘vermanende of onder-
richtende, ontdekkende en opbouwende, maar de handige kampvechter,
die zijn tegenpartij met welbehagen’ poogde te treffen.70 Weliswaar had
ook Hepp geen blijk gegeven van goede persmanieren en fijne beschaving,
maar Hepp was geen predikant van Amsterdam-Zuid.71 Ook had Van der
Schaar bezwaren tegen de inhoud van de artikelen. Hij meende dat het
onjuist was Querido’s stuk ‘doodonschuldig’ te achten, zoals Geelkerken
deed, omdat daarin ‘zinnelijke lust bruut in woorden uitbreekt’.72 Maar
vooral betwijfelde hij of wij David, voor ons een type van de Christus, mo-
gen gebruiken tot bevrediging van onze wereldse genotzucht. ‘Indien dit
stuk doodonschuldig is, waar ligt dan, naar Uwe meening, de grens?’73

Het artikel ‘De Vrije Universiteit en het Toneel’ achtte hij het meest be-
droevend.74 Daarin wekte Geelkerken zijns inziens de indruk dat hij pro-
paganda maakte voor ‘vrijere denkbeelden’ en schouwburgbezoek. Dit
alles bracht hem tot de conclusie dat een christelijke opvoeding op die ma-
nier wel erg moeilijk werd. Ook meende hij dat Geelkerken niet wist dat
 velen in de kerken moeite hadden met het schouwburgbezoek. Of hij wist
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het wel, maar trotseerde dat alles en maakte misbruik van zijn positie als
redacteur. Maar in beide gevallen ‘vraag ik of hetgeen Dr. Geelkerken
schreef niet een aanwijzing is, dat hem het ambt van herder in de Gere for -
meerde kerk niet toekomt’.75 Hij eindigde met het verzoek of de kerken-
raad wilde laten weten of deze zich met de artikelen van Geelkerken, naar
vorm en inhoud, kon verenigen.

Van der Schaar vond geen gehoor bij de kerkenraad. Deze keurde het bo -
ven dien af dat Van der Schaar zijn brief aan de gemeente en aan anderen had
gezonden en dat hij de vraag had gesteld of Geelkerken wel dienaar des
Woords in de Gereformeerde Kerken in Nederland kon blijven. De kerken-
raad wilde wel beloven dat hij ten opzichte van de toneeldiscussie diligent
zou blijven.76 Het antwoord werd in de Overtoomsche Kerkbode opgenomen.77

In zijn reactie stelde Van der Schaar dat blijkens het antwoord de ernstige
strekking van zijn open brief de kerkenraad geheel was ontgaan.78 De zui-
verheid van het gereformeerde leven en de opvoeding van de kinderen
stond hier op het spel. De raad gaf er zijns inziens geen blijk van dit te be-
seffen en Van der Schaar herhaalde zijn verzoek. Hij wilde in de eerste plaats
weten of de kerkenraad zich achter toon en inhoud stelde van Geel ker kens
artikelen. In de tweede plaats verzocht hij de kerkenraad maatregelen te
nemen om te voorkomen dat in het vervolg artikelen in de kerkbode zou-
den worden geplaatst die naar vorm en/of inhoud in strijd zouden zijn
met de gereformeerde belijdenis.

In zijn reactie herhaalde de kerkenraad zijn kritiek op de slotzin uit
Van der Schaars eerste brief over het predikantschap van Geelkerken in de
Gereformeerde Kerken.79 Verder stelde de kerkenraad onder meer dat hij
niet verantwoordelijk was voor stukken in de kerkbode die niet in het of-
ficiële gedeelte waren opgenomen; dat de raad zich alleen genoodzaakt
zou zien op te treden tegen de redacteur indien er stukken zouden worden
opgenomen die in strijd waren met Gods Woord of de gereformeerde be-
lijdenis; en dat het een zaak van de kerkenraad zelf was te oordelen of en
zo ja, welke wenken hij meende te mogen geven aan de redactiecommis-
sie van de kerkbode. De brief was ondertekend door Geelkerken als preses
en Arends als scriba. Daar mocht Van der Schaar het mee doen. Maar hij
deed het er niet mee en ging in beroep bij de classis.

De kerkenraad ontving brieven van gemeenteleden die meenden dat Van
der Schaar te ver ging, maar ook brieven waarin aan hem steun werd be-
tuigd. Deze medestanders werden verwezen naar het kort verslag van de
kerkenraadsvergadering dat in de Overtoomsche Kerkbode was opgenomen.80

Opmerkelijk is dat Hepp zich tegen Van der Schaar keerde. Hij noemde
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diens open brief onkerkelijk en grof.81 Ook Geelkerken ontving allerlei re-
acties. Een gemeentelid stuurde hem bijvoorbeeld als reactie op de open
brief van Van der Schaar een gesloten brief om te zeggen dat ‘wij steeds
meer God danken voor U als onzen herder en leeraar’.82 Zo waren er meer
die het voor hun predikant opnamen, en dat niet altijd op oorbare wijze.
Gimbel, de uitgever van de Overtoomsche Kerkbode die de open brief gedrukt
had, werd lastiggevallen ‘met kwade brieven en harde woorden’. Hij vroeg
de kerkenraad om in de kerkbode op te nemen dat het volstrekt niet te laken
viel dat hij de open brief had gedrukt.83

Ook in de kerkenraad had de pennenstrijd weerstand opgeroepen. Reeds
op de vergadering van 1 mei 1926 was de zaak aan de orde gesteld door de
wijkgroep A (de wijk van Van Dijken). Daaruit kwam de vraag hoe men te-
genover het toneelspel diende te staan en, als dat moest worden afgewezen,
hoe men dan moest handelen met hen die onlangs de opvoering van een
toneelstuk hadden bijgewoond. Men besloot er later op terug te komen.

In de commissie van redactie voor de kerkbode was de toneelkwestie aan
de orde geweest en er was daarover een conflict ontstaan tussen Geel ker -
ken en overige commissieleden. De commissie wilde hierover vooralsnog
niets meedelen, maar kon wel melden dat in het eerstvolgende nummer
niet over het toneel geschreven zou worden.84 Naar aanleiding hiervan
moest zijn medestander en lid van de commissie van redactie Van den Berg
Geelkerken smeken om zijn taak als hoofdredacteur niet neer te leggen, zo-
als deze van plan was. Hepp en andere tegenstanders zouden zich erover
verheugen. Hij troostte Geelkerken daarbij met een verwijzing naar een
recente spreekbeurt op de predikantenvergadering.85 Een ‘schitterende
rehabilitatie’, zo noemde hij Geelkerkens optreden aldaar.86 Geelkerken
liet zich bepraten. Want twee weken later kon de commissie tot haar op-
luchting meedelen dat de kwestie was opgelost.87 De redacteur had toege-
zegd niet meer over het toneel te schrijven dan na overleg met de commissie
van redactie.88 Dit was ongetwijfeld slikken geweest voor Geelkerken, maar
het was wel van essentieel belang. Hij had met deze polemiek ook welwil-
lende kerkenraadsleden tegen zich in het harnas gejaagd en daar moest hij
iets aan doen.

Toch was de raad nog niet klaar met de toneelkwestie, want ouderling
J.C. van Vulpen verzocht, mede namens de ouderlingen J. Schouten en B.
Ebling, om een duidelijke stellingname tegen het toneel. Na een langdu-
rige bespreking werd de discussie beëindigd zonder dat er een besluit was
genomen.89 Vandaar dat Van Vulpen de zaak opnieuw aan de orde stelde,
zij het in licht gewijzigde vorm. In de eerste versie van zijn voorstel stond
te lezen dat het bezoek aan een schouwburg en dergelijke instellingen niet
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goed te verenigen was met de gereformeerde levensopvatting, in de twee-
de versie van zijn voorstel was deze zin weggelaten. Gereformeerden, zo
heette het nu, deden er goed aan, gezien de gevaren die dreigden, deze ge-
legenheden te vermijden.90 Geelkerken wierp echter zijn volle gewicht in
de schaal toen hij opmerkte dat hij de kerkenraad niet geroepen achtte om
hier over enige uitspraak te doen. Ook wees hij op het oordeel van de meer-
dere vergaderingen. Van Vulpen moest met lede ogen toezien hoe zijn voor -
stel van de agenda werd afgevoerd. Hij was zo verbolgen over de gang van
zaken dat hij Geelkerken meldde zich voorlopig te onthouden van alle
‘actieve arbeid op de vergaderingen en in de gemeente’.91

Van Vulpen heeft zich niet aan dit voornemen gehouden. Want toen een
van de andere brievenschrijvers, H. Kremer, meldde dat hij niet tevreden
was met het feit dat hij geen antwoord had ontvangen op zijn verzoek om
een duidelijke stellingname tegen de artikelen van Geelkerken over het
toneel, bezocht hij op eigen initiatief samen met ouderling Schouten deze
broeder.92 Tijdens de rondvraag van de vergadering van 18 september deed
Van Vulpen daarvan verslag en meldde dat hij en Schouten Kremer niet had-
den kunnen overtuigen van zijn ongelijk, mede omdat ze het ten diepste
met hem eens waren. Wel hadden ze gepoogd hem te weerhouden van het
schrijven van een brief aan de classis, omdat zaken tussen personen door
die personen zelf moeten worden opgelost.93 Deze poging heeft echter geen
succes gehad, want een paar maanden later richtte Kremer zich toch tot de
classis.94

Geelkerken was over dit initiatief van Van Vulpen zeer verbolgen.95 Wel -
licht mede als gevolg hiervan bewoog de belangstelling van Geelkerken
voor het wel en wee van Van Vulpen zich ‘in dalende richting’, zoals deze
hem bijna een jaar later voorhield. Maar dat deed niets af aan het feit dat
bij alle verschil van inzicht zijn liefde voor en vertrouwen in Geelkerken
nog steeds dezelfde was.96 Overigens kreeg Geelkerken ook veel steun.
Iemand als G. Wisse had met veel genoegen gezien hoe Geel kerken Hepp
‘tracteerde’.97 Gunning achtte het ‘geschrijf’ van Hepp ‘in-droevig’.98 Nete -
len bos dreef de spot met ‘Vincentius Heppius’, die de bloem koollucht van
het groentewinkeltje te Rotterdam maar niet kon kwijt kon raken.99 En zo
waren er velen die hun sympathie lieten blijken.

Bij de toneelkwestie vergeleken stelde de kwestie-Van Kerkhof niets voor.
Deze had opnieuw zijn bezwaren tegen de nieuwe liturgie kenbaar ge-
maakt, maar kreeg geen voet aan de grond.100 Hij wendde zich daarna tot
de classis, die hem evenmin in het gelijk stelde.
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classis
De classis had in mei bezwaarschriften betreffende Geelkerken ontvangen
van H. Marinus en A.W. Arends-Haverkamp. Zij benoemde een commissie,
bestaande uit de predikanten J.L. Schouten en J.E. Vonkenberg en ouder-
ling H. Bomas van Hilversum om haar van advies te dienen.101 Schouten en
Vonkenberg hadden onlangs nog (samen met Geelkerken en twee ouder-
lingen) goed werk verricht in het conflict tussen ds. Van der Vaart Smit 
(’s-Graveland) en ds. D. Tom (Hilversum), en blijkbaar hoopte de classis
dat zij in staat zouden zijn ook dit conflict tot een oplossing te brengen.
Dat althans werd later gezegd, in reactie op het verwijt als zou in de keuze
voor deze predikanten al sprake zijn geweest van een zekere vooringeno-
menheid jegens Geelkerken.102 Het was overigens voor iedereen duidelijk
dat Vonkenberg bepaald geen geestverwant was van Geelkerken, zoals tij-
dens diezelfde vergadering bleek toen hij voorstelde om bij de deputaten
die toezicht hielden op de theologische faculteit van de vu te protesteren
tegen de toneelopvoering en daarvoor aansluiting te zoeken bij het pro-
test van een van de andere kerkelijke vergaderingen. De classis ging hier-
mee akkoord en sloot zich aan bij het protest van de kerk van Utrecht.103

In september kwam de commissie-Schouten met een advies aan de clas-
sis, die haar conclusies overnam.104 Ten aanzien van het bezwaarschrift
van zr. Arends werd gesteld dat het onjuist was geweest dat zij op haar
tweede brief geen antwoord had ontvangen. De kerkenraad besloot daar-
op haar alsnog een brief te sturen, waarin werd meegedeeld dat hij niet
twijfelde aan het gereformeerd zijn van Geelkerken en dat dit impliceerde
dat hij van mening was dat deze de belijdenis niet minachtte.105 Met be-
trekking tot het bezwaarschrift van Marinus was de commissie van mening
dat de kerkenraad zich had uitgedrukt op een wijze die voor misverstand
vatbaar was.106 De kerkenraad had bedoeld te zeggen dat het gehoorde door
broeder Marinus onjuist was weergegeven, zo stelde de commissie. De clas-
sis adviseerde Marinus om de zaak in ‘broederlijke samenspreking’ op te
lossen, en ook de raad werd daartoe opgeroepen. Ze had er alle vertrouwen
in dat de zaak geschikt zou kunnen worden, temeer daar de ouderlingen
die deze preek hadden gehoord, verzekerden dat de overhandigde coupure
‘der waarheid getrouw is’. Met andere woorden: de classis geloofde het
getuigenis van Geelkerken en van de achttien ouderlingen. Van enig vraag -
teken bij de inhoud van de coupure was geen sprake.107

Inderdaad vond er een gesprek plaats tussen Marinus en een afvaardi -
ging van de kerkenraad, maar men was het niet met elkaar eens geworden.
Op het verzoek van Marinus om door de kerkenraad gehoord te worden,
werd besloten later daarover te beslissen. Marinus, die hierover niets ver-
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nam, wendde zich vervolgens tot de classis.108 Dat de raad niet inging op het
verzoek van Marinus om gehoord te worden, stond volgens Geelkerken
niet los van diens nauwe relatie tot E. van Beek en van de rol die deze gewe-
zen ouderling in het kerkelijk leven van Amsterdam-Zuid had gespeeld
en nog speelde. Met andere woorden: de kerkenraad weigerde met deze
structureel verontruste en problemenveroorzakende tegenstanders in
gesprek te gaan. Enkele weken later ontving Marinus een brief waarin de
kerkenraad hem meedeelde in te stemmen met het oordeel van de classis
dat hij het gesprokene van Geelkerken verkeerd had begrepen en weerge-
geven.109 Men had van Marinus inmiddels bericht ontvangen dat hij zich
op de classis beriep, en daarmee was het horen van Marinus overbodig ge-
worden. Het bericht over zijn hernieuwd beroep op de classis werd voor
kennisgeving aangenomen.110

Inderdaad had Marinus zich opnieuw tot de classis gewend omdat hij het
met de uitspraak van de classis niet eens was en het gesprek met een af-
vaardiging van de kerkenraad niets had opgeleverd.111 Daarbij kwam dat
hij van de ouderlingen had vernomen dat Geelkerken inmiddels een eigen
verklaring omtrent het gezegde in de dienst van 24 maart 1924 op schrift
had gesteld en het kon niet anders, aldus Marinus, dan dat de versie van
Geelkerken verschilde van zijn versie. Hij wilde een nieuwe behandeling,
daarbij verwijzend naar drie getuigen die het met zijn weergave van het
gehoorde eens waren.112 De classis honoreerde deze wens, hoewel de zaak
was afgehandeld en formeel niet opnieuw in behandeling mocht worden
genomen, en stelde de brief van Marinus in handen van de commissie die
zich al eerder met de kwestie had bemoeid.113 Een protest van Geelkerken
mocht niet baten. Kon dezelfde zaak opnieuw door deze commissie wor-
den behandeld? Hier lijkt Geelkerken een punt te hebben. Het was zui-
verder geweest als dit bezwaarschrift was doorgezonden naar de particu-
liere synode. Nu maakte de classicale commissie achteraf een onderscheid
tussen een formele en een materiële behandeling van de zaak, hetgeen on-
geloofwaardig overkomt omdat daarvan in eerste instantie geen sprake
was. Bovendien, hoe kon materieel worden onderzocht wat formeel niet
vaststond?114 De afvaardiging van Amsterdam-Zuid legde zich uiteinde-
lijk bij deze beslissing neer en ging niet in beroep.115

Behalve over het bezwaarschrift van Marinus diende de commissie zich
nog over drie andere bezwaarschriften te buigen.116 G.C. van Kerkhof had
geen genoegen genomen met het antwoord van de kerkenraad, evenmin
als H. van der Schaar.117 Deze was bovendien bijgevallen door H. Kremer,
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die ook niet door de kerkenraad tevreden was gesteld en zich op de classis
beriep.118

van dijken versus geelkerken
Van Dijken was inmiddels al meer dan een jaar niet ter vergadering ver-
schenen en daarin zou voorlopig geen verandering komen. Mede op grond
van enkele medische adviezen had de kerkenraad namelijk besloten Van
Dijken voor een jaar te ontheffen van zijn verplichting tot het bijwonen
van vergaderingen van kerkenraad en wijkgroep.119 Toch ontstond er op-
nieuw een conflict tussen Geelkerken en Van Dijken. Deze laatste bracht
bezoeken in de wijk van Geelkerken, die daarover tijdens een vergadering
van de wijkgroep had geklaagd. Een en ander werd door Lukkien namens
de wijkgroep aan de orde gesteld en de kerkenraad besloot in tweede in-
stantie een onderzoek in te stellen naar de juistheid van deze klachten.120

Gezien de afwezigheid van Van Dijken kon de kwestie niet stante pede
worden afgewikkeld en werden enkele ouderlingen afgevaardigd om de
zaak met hem te bespreken.121 Zij hadden hem voorgehouden dat het niet
gewenst was dat hij bezoeken buiten zijn eigen wijk bracht. Van Dijken was
van mening dat de afgelegde bezoeken geen ambtelijke bezoeken waren
geweest, maar beloofde zich zoveel mogelijk aan de wijkgrenzen te hou-
den. Als hij meende hiervan te moeten afwijken, zou hij Geelkerken daar-
van in kennis stellen. Zo was althans de weergave van het gesprek in de no-
tulen. De kerkenraad besloot dit de vergadering van de wijkgroep te mel den.
Toen een verslag van de ontmoeting tussen de afgevaardigden en Van
Dijken hem werd voorgelegd, weigerde deze het te ondertekenen. Ook
een gewijzigd ontwerp werd door hem afgewezen.122 Hij vroeg de kerken-
raad om de zaak verder te laten rusten en legde nog eens uit dat het slechts
om drie bezoekjes ging, waarvan er één aan Geelkerken bekend was ge-
weest. Hij zou zich voortaan aan de steeds door hem gevolgde gedragslijn
houden en geen ambtelijke bezoeken buiten de eigen wijk afleggen.123

Ondertussen was Geelkerken al enkele maanden niet ter vergadering
verschenen. De raad besloot hem een brief te sturen met daarin een ver-
zoek om opheldering, waarop Geelkerken met een uitgebreide brief ant-
woordde.124 Hij begon met het kenbaar maken van zijn bevreemding over
het feit dat de raad hem vroeg naar de reden van zijn afwezigheid, hoewel hij
daarover zowel op de vergadering van 2 oktober als op die van 6 november
openlijk had gesproken. Hij verwees naar de notulen, die echter – maar
dat kon Geelkerken niet weten – daarover niets bevatten. Het was boven-
dien in beide gevallen de zogenaamde smalle of kleine kerkenraad, dat
wil zeggen dat er geen diakenen aanwezig waren. Algemeen bekend was
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zijn moeite met de gang van zaken dus niet. Hoe dan ook, hij ergerde zich
aan het breedvoerig spreken over zaken waarin hij een rol speelde. Hij
kon, als betrokkene, in dat soort discussies niet ingrijpen, zoals hij dat
vaak wel deed en moest doen in andere kwesties. Bovendien werd er vaak
tot diep in de nacht vergaderd op een wijze die tot geen enkel resultaat
leidde. Hij wees er daarbij op dat hij voor zijn gezondheid diende te wa-
ken om te voorkomen dat hij binnenkort in het geheel ‘geen kerkeraadsver-
gaderingen meer zou mogen bijwonen, die, vooral na een drukken werk-
tijd overdag, ook uit andere hoofde zoo fnuikend zijn voor iemands
psychisch en physisch welzijn’. Hij had zich echter, na een ‘zeer gewaar-
deerd particulier gesprek’, laten overhalen het nogmaals te proberen en
was toen op 6 november weer ter vergadering verschenen. Het eerste deel
van deze vergadering was vlot verlopen en er werden zaken gedaan. Toen
hij echter tijdens de vergadering van de smalle kerkenraad uit de notulen
vernam dat er een onderzoek zou worden ingesteld naar de gegrondheid
van zijn bezwaren tegen het optreden van Van Dijken in zijn wijk, had hij
dit als grievend ervaren. Het voorstel moest bovendien nog een keer be-
handeld worden, en nu met Geelkerken als voorzitter. Sommige broeders
waren zeer welbespraakt geweest die avond, maar tot een voorstel was het
niet gekomen. Ook had hij zich geërgerd aan allerlei ‘eigenaardige op-
merkingen’ over huisbezoek. Iemand had opgemerkt dat zo’n onderzoek
grievend voor Van Dijken was, dezelfde spreker meende dat Geelkerken
liefdevoller moest optreden. Uiteindelijk was er schriftelijk gestemd over
de vraag of er zo’n commissie moest komen. De behandeling van de zaak
had vijf kwartier in beslag genomen, zo merkte Geelkerken op. Voor de
sluiting van de vergadering had Geelkerken verklaard dat hij de vergade-
ring uit plichtsbesef had geleid, maar dat hij gezien de gang van zaken
voorlopig niet meer ter vergadering zou komen. Hij dreigde bovendien,
mocht de kerkenraad de wijkgrenzen niet strikt willen handhaven, te zij-
ner tijd de praktische consequenties eruit te trekken (zonder overigens te
melden wat deze inhielden). Sedertdien, zo vervolgde hij, had hij niets
meer van de raad vernomen. Zelfs na zijn per brief ingebracht bezwaar bij
de censura morum tegen Van Dijken had men niets van zich laten horen. Een
geluk bij een ongeluk was het dat Geelkerken als gevolg hiervan buiten de
procedure van de verkiezing van ambtsdragers bleef, waarmee de geruch-
ten als zou hij de verkiezingen manipuleren ontkracht werden.125

Nadat de raad hierover uitvoerig van gedachten had gewisseld, werd
besloten een afvaardiging naar Geelkerken te zenden.126 Enkele weken la-
ter stond de zaak weer op de agenda en werd er, naar aanleiding van een
bezoek dat hem was gebracht, opnieuw een brief aan Geelkerken verzon-
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den.127 Daarin sprak de raad uit dat het beslist noodzakelijk was dat beide
predikanten zich strikt aan de wijkgrenzen zouden houden. Ook beloof-
de de raad om alles in het werk te stellen de gang van zaken tijdens de ver-
gaderingen zo te doen verlopen dat het Geelkerken mogelijk zou zijn deze
bij te wonen. Behalve deze brief aan Geelkerken werd er ook een brief aan
wijkgroep A gezonden waarin het besluit omtrent de strikte scheiding
der wijkgrenzen werd meegedeeld. Van den Berg was er kennelijk niet ge-
rust op dat dit voldoende zou zijn en adviseerde Geelkerken genoegen te
nemen met de verklaring van de kerkenraad.128 Hij ried hem tevens aan
zich rustig te houden, dan zou alles goed komen. Zo kreeg hij de raad aan
zijn zijde, want de houding van Van Dijken werd meer en meer doorzien,
zo meende Van den Berg. Geelkerken liet zich bepraten en was 12 februari
weer aanwezig op de vergadering. Hij verklaarde bij die gelegenheid dat
de brief van de kerkenraad het hem mogelijk maakte weer aan de vergade-
ringen deel te nemen.129 Het enige voorbehoud dat hij maakte, betrof de
reactie van wijkgroep A. Deze voegde zich echter naar de besluiten van de
raad en accepteerde een strikte scheiding tussen de wijken.130 Daarmee was
de kwestie uit de wereld. Geelkerken bleef echter Van Dijken zijn houding
kwalijk nemen.131

terugblik
De sfeer was er in de loop van 1924 niet beter op geworden, en begin 1925
deed J.C. van Vulpen, die Geelkerken in principe welgezind was, een op-
roep aan de kerkenraad om samen te komen om zich te verootmoedigen
voor de Heer en zich met elkaar te verzoenen.132 Een ander vroeg onthef-
fing uit het ambt van ouderling omdat het ‘voortdurend liefdelooze twist -
vuur mijn geestelijke leven schade berokkende en ook mijn gezondheid,
met name mijn zenuwgestel aantastte’.133 Geelkerken maakte dit alles
niet mee. Hij kon het eind 1924 niet meer bolwerken. Het kerkenraads-
werk viel hem te zwaar, ook en met name omdat de vergaderingen door de
wijze van vergaderen te lang duurden en te weinig opleverden.

In de gemeente kwam het nu tot partijvorming en actie. De broeders Van
Beek en Van der Schaar belegden samenkomsten met medestanders.134

Wie naar binnen wilde, aldus een der ooggetuigen die een en ander aan de
kerkenraad doorbriefde, moest eerst verklaren dat hij tegen de ethische
richting was en tegen het schrijven van dr. Geelkerken. Omdat ze niet wa-
ren uitgenodigd, moesten hij en zijn compagnon na enige tijd alsnog de
vergadering verlaten.135 Wat er precies werd besproken, is niet bekend, maar
veel goeds kan het niet geweest zijn. Ook kwam er in deze periode regel-
matig kritiek op de werkwijze van de kerkenraad. Zo werd de vraag gesteld
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waarom Van Dijken niet werd afgevaardigd naar de classis, een ander vond
dat de verslagen in de Overtoomsche Kerkbode te beknopt waren en dat de
kerkenraad toeliet dat vele gemeenteleden gekrenkt werden in de Over -
toomsche Kerkbode of vanaf de kansel. Bovendien werden er nog enkele be-
zwaarschriften tegen Geelkerken en zijn kerkenraad ingediend. Het point
of no return was gepasseerd.
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vii 
1925: de classis Amsterdam

eerste schermutselingen
In december 1924 had de classis vier bezwaarschriften betreffende Geel -
kerken toevertrouwd aan de commissie die zich reeds eerder met de situa-
tie in Amsterdam-Zuid had beziggehouden.1 Op 11 maart 1925 vergaderde
de classis (onder voorzitterschap van J. Waterink) en kon de commissie-
Schouten haar verslag uitbrengen.2 Van Kerkhof kreeg te horen dat de vrij-
heid van de plaatselijke kerk ten aanzien van de liturgie gehandhaafd dient
te worden zolang het gereformeerde karakter van de eredienst niet wordt
aangetast. Dat was in Amsterdam-Zuid niet het geval en er was dan ook
geen reden om in te grijpen.3 Het bezwaarschrift van Van der Schaar over
de publicaties inzake Saul en David kon niet worden behandeld, want de
commissie meende dat de behandeling daarvan door de kerkenraad onvol-
doende was geweest. Op voorstel van de commissie adviseerde de classis
Van der Schaar om zich opnieuw tot de kerkenraad te wenden en verzocht
zij de kerkenraad om Van der Schaar een definitief antwoord op zijn vragen
te geven.4 Dezelfde besluiten werden genomen naar aanleiding van het be-
zwaarschrift van H. Kremer, dat immers dezelfde zaak betrof. Om des tijds
wille werd de behandeling van het rapport betreffende het bezwaarschrift
van Marinus uitgesteld tot een volgende, voortgezette vergadering.5

Blijkens haar verslag had de commissie zowel Marinus met twee van de
door hem opgevoerde getuigen gehoord als de kerkenraad.6 De beide ge-
tuigen steunden inderdaad de lezing van Marinus. Deze was, volgens de
terugblik van Schouten, vermaand inzake zijn uitlating dat hij geen enkele
verklaring van Geelkerken zou geloven. Als Geelkerken zou stellen dat hij
bedoeld noch gezegd had wat Marinus beweerde, diende deze dat te accep-
teren.7 Marinus had hiermee ingestemd en daarmee was een belangrijke
barrière geslecht. Vol goede moed was de commissie daarom verschenen op
de kerkenraadsvergadering van 23 februari 1925. Van 20.00 tot 23.00 uur
sprak men over de eerste drie bezwaarschriften, daarna tot 01.30 uur over
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het bezwaarschrift van Marinus, waarbij Geelkerken het ‘bedoeld noch
gezegd’ als uitweg werd voorgehouden.8 Geelkerken echter weigerde dat
te verklaren en werd daarin door enkele raadsleden gesteund.9 ‘Hoe durft
gij mij dit vragen?’, zo had hij Schouten toegesnauwd.10 Het was een be-
wogen vergadering. De commissie poogde de breuk te lijmen, de kerken-
raad was van mening dat hij op dit punt geen taak meer had. De raad had
gedaan wat de classis had gevraagd, Marinus had zich beklaagd over de
wijze waarop de classis zich had gekweten van haar taak, het was nu een
zaak voor de meerdere vergadering, i.c. de particuliere synode van Noord-
Holland. Enkele weken later vroegen de afgevaardigden van de classis op-
nieuw belet bij de kerkenraad om nogmaals over het bezwaarschrift van
Marinus van gedachten te wisselen.11 Geelkerken, niet op de hoogte van
de komst van de commissie, was niet aanwezig en de kerkenraad achtte
het weinig zinvol om zonder Geelkerken over het bezwaarschrift te ver-
gaderen. Bovendien was de zaak in zijn ogen afgedaan en was er geen re-
den erop terug te komen. De classicale deputatie keerde onverrichter zake
naar huis terug.12

Op 18 maart vergaderde de classis opnieuw. De commissie, zo werd de
classis meegedeeld, was tot de conclusie gekomen dat uit de coupure wel
bleek dat de zondeval voor Geelkerken een historisch feit was, maar dat
daaruit niet bleek dat Genesis 3, zoals het daar voor ons ligt, door Geel ker -
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ken als historisch werd aanvaard. Daarom stelde de commissie de classis
voor aan Geelkerken te verzoeken om te verklaren dat hij bedoeld noch ge -
zegd had wat broeder Marinus beweerde gehoord te hebben.13 Nog steeds
lag de coupure op zichzelf niet onder vuur. Het punt was dat de coupure
geen uitsluitsel gaf over datgene wat Marinus gehoord meende te hebben.14

Vandaar het ‘bedoeld noch gezegd’.
De afgevaardigden (J.K. van Loon en Geelkerken) van Amsterdam-Zuid

bestreden opnieuw het recht van de classis om het bezwaarschrift Marinus
ten tweede male aan de orde te stellen. Marinus had zich naar hun mening
op de particuliere synode moeten beroepen, maar ze vonden geen gehoor.15

Daarna ontspon zich een brede discussie.16 Van alles ging er over tafel, de
getuigen die Marinus had opgevoerd, het recht van de classis, de achttien
ouderlingen, de houding van de kerkenraad van Amsterdam-Zuid enzo-
voort. Veel meer dan in de notulen van de classis staat opgetekend, zoals
blijkt uit het verslag dat afgevaardigde Van Loon ten behoeve van de ker-
kenraad samenstelde. Ook over de coupure werd gesproken. Volgens het
verslag van de commissie was er toen bij sommigen al sprake van verden-
king tegen Geelkerken.17 Het verslag van de afgevaardigde van Amster dam-
Zuid aan zijn kerkenraad geeft een ander beeld. Daaruit bleek bijvoorbeeld
dat Geel kerken behoorlijk wat steun had in de classis. De predikanten
H. Buur man (Amstelveen) en J.P. Tazelaar (Weesp) waren duidelijk op zijn
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hand, en ook de Bussumse predikant A.J. Mulder koos zijn zijde. Een ander
vond het sop de kool niet waard. Schouten zelf verklaarde, volgens datzelf-
de verslag, dat er niet aan Geelkerkens rechtzinnigheid getwijfeld behoef-
de te worden. Maar met het uitspreken van het ‘bedoeld noch gezegd’ zou
de hele zaak zijn opgelost.

Voor Geelkerken en de zijnen was het echter een principiële kwestie.
Hij wilde simpelweg geloofd worden. Is het woord van achttien ouderlin-
gen niet meer waard dan dat van de twee getuigen die Marinus opvoerde?
Zo voelde men het in Amsterdam-Zuid. C. Lindeboom echter stelde onder
meer voor, ‘gelet ook op den loop der discussiën van deze vergadering’, om
aan Geelkerken een nadere verklaring van zijn opvattingen te vragen.18

Dit was zo algemeen, dat het in de richting wees van het in werking stel-
len van het ondertekeningsformulier van ambtsdragers.19 Zover wilde de
classis niet gaan. Schouten stelde later dat dit een kwestie van welwillend-
heid was, maar waar hij eerder gesteld had dat de commissie niet aan Geel -
kerkens rechtzinnigheid twijfelde, was het natuurlijk onmogelijk nu het
ondertekeningsformulier in werking te stellen. Met de ondertekening van
dat formulier verklaarde de predikant namelijk dat, indien hij met het
een of andere punt van de leer moeite zou krijgen, hij dit aan kerkenraad,
classis of synode zou bekendmaken om daarover ondervraagd te worden.
‘En indien de Kerkeraad, Classis of Synode ’t eeniger tijd om gewichtige
oorzaken van nadenken zou goedvinden, tot behouding van de eenheid
en zuiverheid der Leer, van ons te eischen nadere verklaring van ons ge-
voelen over eenig Artikel […]; zoo beloven wij ook mitsdezen, dat wij ’t al-
ler tijd daartoe bereid en willig zullen zijn…’20 Maar dat kon alleen als er
een duidelijke verdenking was geformuleerd, en dat was niet het geval.
Het voorstel van Lindeboom werd dus verworpen. Het (veel beperktere)
voorstel van de classicale commissie daarentegen werd wel aangenomen.21

Er was geen verdenking van de zijde van de classis, er was alleen een ver-
schil van mening over wat Geelkerken gezegd zou hebben en de classis
deed een voorstel dat verschil onschadelijk te maken. Geelkerken echter
weigerde de gevraagde verklaring af te leggen, zoals de commissie wel wist
dat stond te gebeuren. Aan de wens om zich nader te verklaren zou hij
kunnen en willen voldoen als de classis zich beriep op het ondertekenings-
formulier voor predikanten. De classis diende dan echter een duidelijke
verdenking uit te spreken.22

Bij alle verschil in de onderscheiden verslagen van deze vergadering is
duidelijk dat de commissie, gesteund door voorzitter Waterink, per se haar
voorstel gehonoreerd wilde zien. Schouten rechtvaardigde dat achteraf
met een verwijzing naar het feit dat er toen al twijfel was over de inhoud
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van de coupure, die liet ruimte voor ‘afwijkende gevoelens’. Maar toen en
later is er vanuit Amsterdam-Zuid terecht op gewezen dat Schouten ver-
klaard had aan de rechtzinnigheid van Geelkerken niet te twijfelen.23 Waar -
om dat niet uitgesproken en bekendgemaakt, zoals, blijkens zijn eigen ver-
slag, de afgevaardigde van Amsterdam-Zuid had voorgesteld? En het is
natuurlijk ook juist dat ruimte voor ‘afwijkende gevoelens’ iets anders is
dan ‘gewichtige oorzaken van nadenken’ of een ‘ernstige reden van ver-
denking’. Dat laatste had men in deze fase beslist nog niet. Maar Geel -
kerken weigerde om de gevraagde verklaring af te legen ‘om daarmee 
br. Marinus te bevredigen’.24 Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat
het een prestigekwestie begon te worden. Overigens ondervond de com-
missie veel steun. Want het is natuurlijk waar dat met een simpel ‘bedoeld
noch gezegd’ de hele kwestie de wereld uit was geweest. Hier zat zijn eer-
gevoel Jan Geelkerken in de weg.

De vergadering werd opnieuw verdaagd en de classis riep de hulp in van de
Deputaten der particuliere synode ad Artikel 49 van de kerkorde (ko). Dit
deputaatschap, dat onder meer tot taak had de classes bij te staan in pro-
bleemsituaties, bestond in 1925 in de particuliere synode Noord-Holland
uit W. Breukelaar, H. Meyer, A. Schweizer, B. van Schelven en D. Tom, allen
predikant.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Ds. B. van Schelven per taxi
naar de classis.



192

De zondag na deze vergadering preekte Geelkerken over Mattheus 26:59-
68, het verhoor van Jezus door de hogepriester Kajafas. Hij kon niet nala-
ten aan de classisvergadering te refereren. ‘Een ergerlijk verhoor – zeide ik
te veel toen ik dit listig vangen in een strik zoo noemde? Ach, dat dit de
laatste geestelijke rechtbank ware geweest, die zoo zich zelf verlaagde.’25

Op de voortgezette vergadering (1 april 1925, opnieuw onder leiding van
J. Waterink) – vanaf dit moment waren alle vergaderingen besloten – kwa-
men twee prealabele punten ter tafel.26 Het eerste betrof het bezwaar van
de kerkenraad van Amsterdam-Zuid dat de classis niet gerechtigd was de
zaak van het bezwaarschrift van Marinus in tweede instantie opnieuw te
behandelen. Het tweede punt betrof het feit dat de classicale vergadering
volgens Amsterdam-Zuid hem slechts om een nadere verklaring kon vra-
gen door gebruik te maken van het ondertekeningsformulier voor predi-
kanten. In dat geval diende zij daarbij een ‘rechtvaardige oorzaak van ver-
denking’ te geven. Een andere mogelijkheid was dat de classis een beroep
zou doen op de kerkenraad van Amsterdam-Zuid om aan Geel ker ken een
nadere verklaring te vragen.

Hierna werd de vergadering op verzoek van deputaten ad Artikel 49 ko
geschorst en vond er overleg plaats, zowel over de ingebrachte bezwaren
van Amsterdam-Zuid als met Geelkerken over de voorgestelde nadere
verklaring. Tijdens dit overleg vroeg men hem waarom hij die niet wilde
tekenen. Van Schelven wees hem erop dat het zijn roeping was zo moge-
lijk alle bezwaren uit de weg te nemen. Geelkerken repliceerde dat Marinus
geen persoonlijk onderhoud met hem had gewenst, dat deze aan het ge-
tuigenis van de kerkenraad geen waarde hechtte en aan een schriftelijke
verklaring van Geelkerken tevoren reeds alle geloofwaardigheid ontzegde.
Via de classis poogde hij nu een verklaring van Geelkerken los te krijgen,
en deze meende dat hij niet geroepen was langs die weg de bezwaarde
broeders gerust te stellen. Tijdens dit onderhoud zette hij nogmaals zijn
standpunt uiteen over het ondertekeningsformulier. Hij dreigde, indien
de classis die weg zou gaan, de zaak in een vlugschrift te belichten en zo
publiek te maken.27

Na dit overleg dienden deputaten de classis van advies. Wat betreft het
eerste punt waren ze van mening dat de classis inderdaad het recht had
deze kwestie zelf af te wikkelen. Dit des te meer omdat er nieuwe elemen-
ten door Marinus naar voren waren gebracht (i.c. de getuigen). Over het
ondertekeningsformulier zwegen ze, maar ze adviseerden de classis aan
Geelkerken nogmaals te verzoeken de gevraagde verklaring af te leggen.
Dit advies werd overgenomen. Geelkerken stelde nu ook in de openbaar-
heid dat hij alleen een verklaring wenste af te leggen op grond van het on-
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dertekeningsformulier, en dat dit dan via zijn kerkenraad diende te ge-
schieden. Maar omdat hij ‘zoo soepel mogelijk’ wilde zijn, verzocht hij
een verklaring op te stellen, hij zou dan vervolgens bezien of hij deze zou
ondertekenen. Die verklaring werd staande de vergadering geformuleerd
en aanvaard. Ze luidde als volgt: ‘Dr J.G. Geelkerken verklaart, dat heel het
verloop van het verhaal, zooals dat in Genesis 3 voor ons ligt, door hem als
historie wordt aanvaard en werd verkondigd, zoodat hetgeen br. Marinus
heeft gemeend in zijn prediking van hem te hebben gehoord, door hem
noch is bedoeld, noch is gezegd.’28 Kortom, het was de verklaring die hem
in februari reeds als uitweg uit de problemen was voorgehouden.

Op verzoek van Geelkerken werd de vergadering wederom geschorst
en had hij een gesprek – in ‘het kamertje’ – met de classicale commissie en
deputaten ad Artikel 49 ko (voortaan: commissie van advies).29 Geel ker -
ken verklaarde bij die gelegenheid dat de hele kwestie in die zin niet door
hem was behandeld en dat hij die verklaring daarom niet wilde onderte-
kenen. Ook sprak hij uit dat hij noch een allegorische noch een symboli-
sche noch een mythologische opvatting van Genesis 3 voorstond. Er was
evenmin sprake van ‘verheimelijkte gevoelens’. Op de vraag hoe hij dit
hoofdstuk dan wel las, weigerde hij te antwoorden tenzij men het onder-
tekeningsformulier in werking zou stellen. Wel deed hij een ander voor-
stel. ‘De clas sis, gelezen de coupure van Dr J.G. Geelkerken uit zijn gehou-
den predicatie; gehoord de nadere mededeeling van Dr J.G. Geelkerken,
dat hij overigens over Genesis 3 niets heeft gezegd of bedoeld te zeggen, be-
richt aan br. Mari nus, dat hetgeen hij op grond van de gehouden predika-
tie aan Dr J.G. Geel kerken toeschrijft, ongegrond is.’ Met andere woorden:
Geelkerken vroeg het vertrouwen van de commissie dat zijn weergave van
het gezegde juist was.

Van Schelven verklaarde dit antwoord onvoldoende.30 De commissie
van advies adviseerde dan ook de classis hiermee niet akkoord te gaan en
achtte in de weigering van Geelkerken de hem voorgelegde tekst te onder-
tekenen reden aanwezig een nadere verklaring van zijn gevoelen omtrent
de feiten uit Genesis 3 te vragen, ‘opdat blijke, of dat gevoelen in overeen-
stemming is met de belijdenisgeschriften onzer Kerken’. In een toelichting
stelden deputaten dat deze gevraagde verklaring ‘in verband staat, door de
weigering van Dr Geelkerken, met het Onderteekenings for mu lier’.31 Met
andere woorden: Geelkerken was hierbij suspect verklaard omdat deputa-
ten vermoedden dat zijn opvatting omtrent sommige feiten uit Genesis 3
op gespannen voet stond met de belijdenis. Dat vermoeden was gerezen
omdat Geelkerken geweigerd had te verklaren dat hij bedoeld noch gezegd
had wat Marinus hem toeschreef.
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Let wel: op dit moment ging het alleen om de weigering van Geel ker ken
de voorgelegde verklaring voor zijn rekening te nemen. Later werd gesteld
dat daarbij had meegespeeld hetgeen tijdens het onderhoud van Geelker -
ken met de adviescommissie was gezegd.32 Bovendien, zo stelde men toen,
had de classis, als deze akkoord was gegaan met de eigen verklaring van
Geelkerken, de coupure voor zijn rekening moeten nemen.33 Maar ge-
hoord wat Geelkerken had gezegd, kon de commissie dat niet.34 Van dit
alles vermelden de notulen niets. De coupure kwam niet ter sprake, uit-
spraken van Geelkerken werden niet naar buiten gebracht, alleen de wei-
gering van Geelkerken om de gevraagde verklaring te ondertekenen. Het
ging nog steeds om de vraag of de classis geloof zou hechten aan Marinus
of aan de achttien ouderlingen van Amsterdam-Zuid. Het was naar mijn
oordeel vooral een prestigekwestie, want de officiële notulen geven geen
reden aan om er meer achter te zoeken. Het was Geelkerken versus Van
Schel ven. De voorzichtige vernieuwer, roekeloos soms in kerkelijk gedrag,
tegenover de ‘Paus van Amsterdam’, dolerend vanaf het eerste uur, nadruk-
kelijk aanwezig in 1887 toen de kerk van Overtoom werd geïnstitueerd.
Hij wilde te vuur en te zwaard vasthouden wat was opgebouwd en duldde
geen tegenspraak.

Omdat men er niet uitkwam, werd de vergadering geschorst.35 De pre-
ses drong aan op de grootst mogelijke geheimhouding, waarop Amster -
dam-Zuid meedeelde de kwestie te zullen bespreken samen met de diake-
nen, hetgeen voor kennisgeving werd aangenomen. Enkele maanden later
zou de classis uitspreken dat de rapporten over deze vergaderingen thuis-
horen op ‘de gewone vergaderingen’ van de kerkenraad, dus zonder dia-
kenen.36

Overigens heeft Geelkerken na 1 april 1925 geen enkele vergadering van
de classis meer bijgewoond. Die afwezigheid hing deels samen met zijn
verblijf aan boord van de H.M. Jacob van Heemskerck (16 april – 27 mei
1925). Maar ook na zijn terugkomst heeft hij op aanwijzen van zijn kerken-
raad geen enkele classisvergadering meer bijgewoond.

ontspannen intermezzo. de reis met de heemskerck
Eind maart ontving Geelkerken van vlootpredikant C.J. Warners het ver-
zoek om als geestelijk verzorger van 16 april tot 27 mei mee te gaan met
twee marinefregatten naar Madeira en de Azoren.37 Behalve om de Heems -
kerck ging het om de H.M. Maarten Harpertszoon Tromp. Geelkerken
had daar wel oren naar, maar had toestemming nodig van zijn kerkenraad.
Warners hoopte dat dat geen probleem zou zijn, er was hem veel aan gele-
gen dat Geelkerken meeging.38 ‘We hebben facile, soepele mensen noo-
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dig, die toch ook weer diep ernstig en beslist zijn’, zo hield hij Geelkerken
voor. De kerkenraad van Amsterdam-Zuid besloot met algemene stem-
men Geel kerken toestemming te verlenen als geestelijk verzorger ‘met de
vloot mee’ te gaan.39 Na een gesprek met de minister van Marine ontving
Geelkerken de officiële aanstellingsbrief.40 Hij zou voor zijn werk f 300,-
per maand krijgen en het werd hem toegestaan zonder kosten zijnerzijds
de maaltijden te nuttigen aan de tafel van de commandant. De wijze waar-
op hij zijn taak zou invullen, was geheel aan hem. Wel gaf Warners hem
enkele wenken en ook bevindt zich onder de nagelaten papieren het reis-
verslag van ds. E.B. Couvée, die in januari en februari van datzelfde jaar
1925 als geestelijk verzorger aan boord van de Heemskerck was opgetre-
den.41 Dat moest voldoende zijn om Geelkerken een idee te geven wat er
van hem werd verwacht.

Woensdag 15 april, de dag voor het geplande vertrek, sprak Geelkerken
op een feestelijke avond van de Christelijke Marine Bond over ‘christen-
dom en vredesbeweging’.42 Hij betoogde dat het in het christelijk geloof
primair gaat om vrede voor de ziel, maar dat dit wel moest doorwerken in
de wereld. Daartoe rekende hij ook het werk van de vredesbeweging, in
het besef dat de echte vrede eenmaal door God zal worden gegeven ‘na een
vreselijke eindcrisis’. Daarom blijft een leger nodig. Vrijdag 17 april, van-
wege het slechte weer een dag later dan de bedoeling was, vertrokken beide
schepen naar Funchal (Madeira), waar ze op 25 april hoopten aan te ko-
men.43 Vandaar voerde de reis vanaf 4 mei naar de Azoren, om op 20 mei
aan te komen in Brest. Op 25 mei werd de thuisreis begonnen, 28 mei voer
men de haven van Den Helder binnen. Geelkerken hield tijdens de reis een
dagboek bij en schreef naderhand een verslag ten behoeve van de minis-
ter.44

Uit zijn verslag aan de minister blijkt dat Geelkerken als gevolg van
roodvonk aan boord van de Tromp, anders dan aanvankelijk het plan was,
alleen was meegevaren op de Heemskerck. Slechts wanneer de schepen in
een haven lagen, had hij ook contact met de bemanningsleden van de
Tromp gehad. Alle zeven kerkdiensten werden bijvoorbeeld aan boord van
de Heemskerck gehouden, bij vier daarvan waren ook bemanningsleden
van de Tromp aanwezig geweest. Ten behoeve van de rooms-katholieke
bemanningsleden zorgde Geelkerken er in iedere haven voor dat zij via
aanplakbiljetten op de hoogte konden zijn van de katholieke kerkdien-
sten ter plaatse. Daartoe ging hij zelf op onderzoek uit en meer dan eens
legde hij contact met de rooms-katholieke geestelijken. Zo maakte hij op
Funchal kennis met pater Janssen, rector van een ziekenhuis, een geboren
Hollander, met wie hij sprak over de samenwerking tussen protestanten
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en katholieken in de Nederlandse politiek, over het onderwijs in Portugal,
en over literatuur.45

Behalve kerkdiensten verzorgde Geelkerken driemaal een lezing. De
eerste maal sprak hij over het thema ‘Uit het leven der mieren’46, de tweede
keer over ‘Het bestaan van God’ en de derde keer over ‘Levensdoel’. Verder
beheerde Geelkerken een bibliotheek, ter beschikking gesteld door het
Christelijk Militair Tehuis in Den Helder. 47 Hij trad op als geestelijk raads -
man en als geldwisselaar, hij controleerde de porti op de brieven en bewaar-
de het geld van sommige opvarenden die zichzelf tijdens het passagieren
niet helemaal vertrouwden.48 De meeste tijd besteedde hij echter aan ge-
sprekken, zowel aan de wal als aan boord. Aan het slot van zijn verslag voer-
de hij een pleidooi voor de continuering van de geestelijke verzorging bij
de marine.

Uit alles blijkt dat Geelkerken het buitengewoon naar zijn zin heeft ge-
had. Hier was hij op zijn plaats, hij werd gerespecteerd, hij kon getuigen
van zijn Heer en hij kon zichzelf zijn. Partijvorming was er niet aan boord,
theologische disputen werden niet gevoerd, kerkbodes verschenen er niet.
Of en in hoeverre de slepende kwestie hem heeft beziggehouden, valt uit
het dagboek niet op te maken. Ondanks het feit dat ouderling Naafs
(Amsterdam-Zuid) hem op de hoogte hield van de gang van zaken in de
classis heeft hij daar geen woorden aan vuil gemaakt.49 En dat Grosheide
en Van Gelderen hadden beweerd het voor hem op te zullen nemen als de
zaak op de synode zou komen, heeft hij voor kennisgeving aangenomen.
Althans, in zijn dagboek schreef hij er niet over.50 Geelkerken leefde in
een andere wereld. Wie het dagboek leest, kan niet nalaten te verzuchten
hoe jammer het is geweest dat Geelkerken geen leger- of vlootpredikant is
geworden. Deze man was in hart en nieren prediker, de weken aan boord
van de Heemskerck moeten een verademing voor hem zijn geweest.

Na thuiskomst wachtte Geelkerken de rauwe werkelijkheid van het ‘ker -
kelijk gedoe’, maar niet zonder dat het hem vergund werd nog even na te
genieten. Want tijdens zijn afwezigheid was bij sommige gemeenteleden
het plan gerezen om hem een feestelijk welkom te bereiden. Niet alleen
speelde daarbij zijn terugkeer een rol, maar ook het feit dat hij inmiddels
tien jaar predikant in Amsterdam-Zuid was. Zijn twaalfenhalfjarig predi-
kantsjubileum was in stilte voorbijgegaan, nu was het tijd voor een groots
onthaal.51 Dat vond plaats op 2 juni 1925.52 De feestelijke avond werd op-
geluisterd door zang, fluit- en orgelspel. De aanwezigen luisterden onder
meer naar een aria uit de Elias van Mendelsohn-Bartholdy, naar het
Larghetto uit de tweede symfonie van Beethoven en naar een Sonata van
Giovanni Platti. De feest rede werd door R.H. Woltjer uitgesproken, die uit-
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voerig inging op de grote betekenis van Geelkerken als prediker en een
beeld schetste van de ontwikkeling van Amsterdam-Zuid in de laatste de-
cennia. Als blijk van waardering werden Geelkerken daarna een bureau
en twee clubfauteuils aangeboden. Ook anderen voerden het woord. De
avond werd afgesloten met het zingen van Psalm 89:8 en een dankgebed.

Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht,
Uwe vrije gunst alleen wordt d’eere toegebracht!
Wij steken ’t hoofd omhoog en zullen d’eerkroon dragen
Door U, door U alleen, om ’t eeuwig welbehagen;
Want God is ons ten schild in ’t strijdperk van dit leven,
En onze Koning is van Israëls God gegeven.

Geelkerken en zijn gemeente waren klaar voor de strijd. En God, zo voelde
men, stond aan hun kant.

Enkele weken later was er een avond voor de gemeente waarop Geel ker -
ken over zijn reis vertelde.53 Veel tijd en aandacht gingen inmiddels weer
uit naar de kerkelijke procedure en hij vond het heerlijk deze avond eens
‘tusschen de slangen uit te zijn’, zo hield hij zijn gehoor voor. Hij vertelde
iets over de reis, over het leven aan boord en over zijn werk als geestelijk
verzorger. De lovende woorden over de marine vallen op. Blijkbaar had
deze geen goede naam, want hij vond het nodig de beschuldiging als zou
de marine een ‘hel van zedeloosheid’ zijn, af te doen als laster. Het geeste-
lijk-zedelijk leven staat op hoog peil, zo meende hij. Hij illustreerde dat
aan het gering aantal gevallen van dronkenschap dat tijdens de reis was
geconstateerd.

escalatie
Waren de weken aan boord van het marinefregat voor Geelkerken een ver-
ademing, in Amsterdam liep de spanning tijdens zijn afwezigheid verder
op. De classis vergaderde gedurende deze periode tweemaal over de kwes-
tie-Geelkerken – zij zou er in totaal zestien keer over vergaderen –, de ker-
kenraad van Amsterdam-Zuid had de kerken in de classis, tot ergernis van
sommigen, op de hoogte gebracht van zijn standpunt, en er kwamen drie
nieuwe bezwaarschriften tegen Geelkerken bij de kerkenraad binnen.

Het eerste bezwaarschrift dat tijdens de afwezigheid van Geelkerken werd
ingediend betrof een recensie van een bundel preken van de Rotterdamse
predikant H.T. Oberman, Was ons hart niet brandende in ons?. Geelkerken
merkte daarin op dat hij diens Schriftbeschouwing niet deelde, maar wil-
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de zijn overleden vriend, net als hij lid van de Witteveenvereniging, daar-
over niet hard vallen. Hij meende dat bescheidenheid meer op zijn plaats
was, omdat de gereformeerde leidslieden er nog niet toe waren gekomen
‘ons jammerlijk tekort’ aan een doordachte en uitgewerkte Schrift be schou -
 wing weg te nemen. Kritiek wilde hij daarom nu niet geven. ‘Niemand,
die het van me verwachten, laat staan vorderen zal bij het pas gesloten graf
van dezen doode.’ Liever gaf hij dit boek van zijn overleden vriend een
hartelijke aanbeveling mee. Want niemand ‘die dit boek aandachtig leest,
of hij vergeet nu hier en dan daar zelfs dezen onvergetelijken prediker en
ziet: Christus’. E. van Beek, H. van der Schaar en anderen dienden hierover
een bezwaarschrift in bij de kerkenraad.54 Ze meenden dat dit boek de
Bijbel aantastte en zijn autoriteit als Gods onfeilbaar Woord ontkende. Als
voorbeeld wezen ze op hetgeen Oberman schreef over Genesis 1 en 2, met
hun ‘verouderde begrippen en voorstellingen’. In het verlengde hiervan
werd volgens de bezwaarde broeders ook geen recht gedaan aan de zonde
als vijandschap tegen God, noch aan de uitverkiezing of het genadever-
bond. Het boek had verder een ander mensbeeld dan de Schrift en opende
een ‘weg tot zaligheid in eigen daad en deugd’. Oberman deed evenmin
recht aan de wijze waarop de Bijbel over de drie-eenheid spreekt, en de
Christus die gepredikt wordt, is niet de Christus der Schriften. Daarom
waren de bezwaarden van mening dat hetgeen Geelkerken schreef geacht
moet worden in strijd te zijn met Gods Woord en de gereformeerde belijde-
nis en vroegen ze de kerkenraad in deze te handelen ‘gelijk Gij krachtens
Uw ambt en verantwoordelijkheid verplicht zijt te doen’. Ze bedoelden
dat de kerkenraad hierover met Geelkerken het gesprek diende aan te gaan.
De brief werd in handen gegeven van de commissie van redactie van de
kerk bode.55

Het tweede bezwaarschrift dat tijdens de afwezigheid van Geelkerken bij
de kerkenraad werd ingediend, was ondertekend door vijftig gemeente -
leden, onder wie Van Beek, Kremer, Van der Schaar en Van Kerkhof.56 Daarin
maak ten zij bezwaar tegen de wijze waarop Geelkerken sinds anderhalf
jaar de redactie van de kerkbode voerde. Het culmineerde in een ernstige
oproep aan de kerkenraad om aan de redactie het zwijgen op te leggen,
‘opdat de redacteur Dr J.G. Geelkerken niet langer zijn verkeerden in-
vloed in de gemeente zou kunnen doen uitgaan en ten tweede om publiek
getuigenis te geven van zijn afkeurend oordeel, opdat die invloed, voor
zoover nog mogelijk achterhaald en gebroken’ zou worden. Het antwoord
was gedeeltelijk een herhaling van wat de raad een jaar eerder in verband
met de toneelkwestie had gezegd, namelijk dat de raad zich nooit verant-
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woordelijk heeft gesteld voor het niet-officiële gedeelte van de kerk bode,
dat de raad alleen een plicht tot optreden heeft als stukken zouden wor-
den opgenomen die in strijd zijn met Gods Woord en de belijdenis en dat
door de ondertekenaars niet was aangetoond dat dit laatste zich heeft
voorgedaan. Het was hetzelfde antwoord als aan de ondertekenaars van
het bezwaarschrift Oberman was verstuurd.57

Het derde bezwaarschrift was van A. van Kooten, ouderling in Amster -
dam-Zuid, en betrof enkele uitlatingen van Geelkerken tijdens een serie
lezingen die hij in de winter van 1923-1924 had gehouden over het boek
Job.58 Hij meende gehoord te hebben dat het boek Job volgens Geelkerken
het beste met de Gijsbrecht van Aemstel valt te vergelijken, ‘waarin histori-
sche en niet-historische personen voorkomen, wier woorden door Vondel
zijn verdicht’.59 Van Job stond het trouwens vast dat hij geleefd had, van
zijn drie vrienden was dat volgens Geelkerken niet zeker. En Elihu, die
enkele eeuwen later leefde, heeft zijn eigen gedachten aan het boek Job toe -
gevoegd (hoofdstuk 32-37). Desondanks hield hij het hele boek Job voor
geïnspireerd, zo gaf Van Kooten de mening van Geelkerken weer. Aan van -
ke lijk was hij bevreesd geweest: wie het waagde Geelkerken tegen te spre-
ken, kreeg een scherp antwoord en werd ‘hardhandig neergezet’.60 Maar
toen deputaten ad Artikel 49 ko op 1 april 1925 een onderzoek instelden
naar de situatie in de kerk van Amsterdam-Zuid had Van Kooten gesproken
over zijn bezwaren. Daarvan had hij melding gemaakt tijdens de raads-
vergadering van 9 april 1925, zonder overigens te vertellen wat hij precies
had gezegd. Wel maakte hij de kerkenraad deelgenoot van de moeite die
hij had met Geelkerkens opvattingen over het boek Job.61 Als gevolg hier-
van besloot de raad hem terug te trekken als (secundus) afgevaardigde
naar de classis. Hiertegen, en tegen het feit dat Van Dijken niet werd af -
gevaardigd, had hij bezwaar aangetekend, maar dat werd niet gehono-
reerd.62 In de weken daarna bracht hij zijn bezwaren over Job telkens ter
tafel, maar ‘ik kreeg nooit daarop eenig bescheid’. In eerste instantie kon
Geelkerken hierover niet worden gehoord want hij was nog niet van zijn
reis teruggekeerd. Dat de raad met de behandeling van Van Kootens
klacht gewacht had totdat Geelkerken weer aanwezig was, ligt voor de
hand. Had Van Kooten dan verwacht dat de kerkenraad zich over zijn
klacht zou buigen als Geelkerken er niet bij was of niet gehoord kon wor-
den? Nog voordat Geelkerken weer thuis was, ging Van Kooten in beroep
bij de classis, maar de afgevaardigden van Amsterdam-Zuid betwistten dat
de zaak aan de orde was geweest. Vandaar dat de classis hem terugverwees
naar de ker ken raad.63
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excurs: geelkerken over job
De lezingencyclus over het boek Job is in het geheel bewaard gebleven en
bijna alles wat Geelkerken ten laste werd gelegd laat zich daarin terugvin-
den.64 Van Kooten had goed geluisterd. Inderdaad had Geelkerken een
parallel getrokken tussen Vondel en de wijze waarop hij in de Gijsbrecht
met het historisch materiaal was omgegaan en de dichter van het boek
Job.65 En na een zorgvuldige toelichting op de argumenten die sommigen
aanvoerden om de redevoering van Elihu later te dateren, trok Geel ker -
ken ook zelf die conclusie. De hoofdstukken 32-38 behoren tot de duister-
ste gedeelten van het boek Job. ‘En wij voor ons, wij achten, dat zij onder
de ingeving en leiding des H. Geestes, later in het oorspronkelijke werk zijn
ingeschoven door een jongere dichter, die geërgerd over den vermetelen
durf waarmede bij monde van Job verzet werd aangeteekend tegen de al -
oude opvatting, dat elk lijden in verband staat met zonde; geërgerd over
de beslistheid waarmede Job zijn onschuld en rechtvaardigheid vasthoudt;
geërgerd over de aanstootgevende uitdrukkingen, welke hij zich tegen-
over God veroorloofd heeft; geërgerd door de in zijn oogen veel te zwakke
wijze, waarop de drie vrienden tegenover Job de aloude opvatting ver -
dedigd hebben – nu met hier en daar een nieuwe opmerking en gedach -
te, maar vooral een wat krasser uitspreken van de oude “waarheid”, het
standpunt: lijden wordt veroorzaakt door zonde heeft meenen te kunnen
versterken.’66

De laatste samenkomst van de lezingencyclus was gereserveerd voor
het beantwoorden van allerlei vragen. Geelkerken had de deelnemers uit-
genodigd deze schriftelijk in te dienen.67 Een van de vragen was de vraag
naar de eenheid van het boek Job. Als de hoofdstukken van Elihu niet tot
het oorspronkelijke boek behoorden, hoe kunnen ze dan toch tot het
Woord Gods behoren? Het Woord Gods en een naïeve, directe en realisti-
sche opvatting van wat verhaald wordt, werden door velen nog volstrekt
aan elkaar gelijkgesteld. Maar de betrouwbaarheid van de bijzondere
openbaring betekent nog niet automatisch een Bijbeltekst zonder feilen,
zo reageerde Geelkerken op vragen over de kwaliteit van de overgeleverde
tekst. En dat er in de reden van Elihu profetische aspecten zitten (Job
33:23-24), doet niets af aan het feit dat Elihu de indruk wekte een eigen-
wijze, zelfingenomen jongeling te zijn, die de vraag naar het lijden geen
stap dichter bij een beantwoording had gebracht. Hij vergeleek hem met
Kajafas en Bileam.68 Deze hoofdstukken behoorden niet tot het oorspron-
kelijke boek Job. Wel tot de heilige Schrift, zo verklaarde hij nadrukkelijk.
Voor Geelkerken, als ingewijd theoloog, was dit alles geen probleem.
Waarom zouden die hoofdstukken niet onder de inspiratie van de Geest
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tot stand gekomen kunnen zijn?69 Of Job 32-38 tot de Schrift behoort, zo
vervolgde Geelkerken, wordt niet uitgemaakt door de wetenschap, maar
door de ervaring van het volk van God, die daarin het Woord Gods hoort.
Die ervaring is de vrucht van het getuigenis des Geestes. In dit verband
verwees Geelkerken naar de Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 5.70

Het zal duidelijk zijn waarom ik boven reeds aangaf dat Van Kooten
goed geluisterd had. Hij had de kwintessens van Geelkerkens opvatting
over Job goed verstaan.

escalatie in de classis
Toen de dramatisch verlopen classisvergadering van 1 april drie weken la-
ter, terwijl Geelkerken op zee zat, werd voortgezet – opnieuw onder voor-
zitterschap van Waterink – begon deze met een incident rond de afvaar -
diging van Amsterdam-Zuid. A. van Kooten had schriftelijk bezwaar
gemaakt tegen de afvaardiging uit Zuid.71 Hij was van mening dat Van
Dijken en hij ten onrechte niet waren aangewezen als de officiële afge-
vaardigden. Omdat het echter een voortgezette classis betrof, gold de ou-
de afvaardiging, zo werd vastgesteld. In dit geval Geelkerken en Van Loon.
Omdat Geelkerken afwezig was, trad zijn secundus op, in dit geval Van
Dijken. Nadat dit geregeld was, sprak de voorzitter er zijn afkeuring over
uit dat alle kerken in de classis een brief van de kerkenraad van Am ster -
dam-Zuid hadden ontvangen, waarin deze opening van zaken gaf. Een en
ander ondanks de wens van de classis om de zaken die speelden niet in de
openbaarheid te brengen.72 Waarom de classis zo gebrand was op geheim-
houding wordt niet duidelijk.73 Verstandig lijkt het in ieder geval niet, dat
moest bijna wel tot verwrongen berichtgeving leiden. Nadat de voorzitter
zijn leedwezen over deze brief had uitgesproken, las hij de instructie van
de afvaardiging van Amsterdam-Zuid voor, waarin geprotesteerd werd
tegen het voorstel van 1 april 1925. Geelkerken had de steun van zijn ker-
kenraad.74 Ook had hij de steun van een groot deel van de gemeente, zoals
uit de overhandiging van een pakket met handtekeningen bleek.75 Maar
het zou niet baten. Het ging, zo bleek uit het verslag aan de kerkenraad,
hard tegen hard, iedereen voelde dat het op scheuring zou uitlopen. Van
Loon wist toen al: Barbertje moet hangen, ook al zag hij zich genoodzaakt
deze woorden terug te nemen. Kortom, de stemming was al in sterke mate
bepaald toen het advies van de adviescommissie ter tafel kwam.76 Er was
al te veel kwaad geschied op de laatstgehouden classisvergadering.

Dat bleek ook uit het advies dat de commissie uitbracht. Want was Geel -
 kerkens weigering om de gevraagde verklaring te geven al reden genoeg ge-
 weest om een procedure te starten, nu verklaarde de commissie van advies
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in de preekcoupure voldoende reden te zien om Geelkerken een nadere ver-
klaring van zijn gevoelens te vragen. De preekcoupure werpt de vraag op,
aldus de commissie, of Geelkerken van mening is dat de openbaring ge -
geven is in symbolische vorm en dat we in Genesis 1, 2 en 3 niet te maken
hebben met ‘zuivere historie-beschrijving’.77 Dat zou in strijd zijn met de
belijdenisgeschriften, en dus een ‘rechtvaardige oorzaak van verdenking’
die de kerkelijke vergaderingen de plicht oplegt een nadere verklaring van
gevoelen te vragen conform het ondertekeningsformulier.

Dat is merkwaardig. Er was al vijf keer over de kwestie vergaderd zonder
dat die preekcoupure leidde tot een suspectverklaring. Nu wel. Daarmee
ging het niet meer om een discussie tussen H. Marinus en de kerkenraad
van Amsterdam-Zuid over wat Geelkerken al dan niet gezegd zou hebben,
het ging om een stuk uit een geschreven tekst van Geelkerken.78 Ondanks
een protest van de afgevaardigde van Amsterdam-Zuid Van Loon, die wees
op de kerkrechtelijk onzuivere gang van zaken,79 kreeg de commissie van
advies de taak deze vragen voor te bereiden, die duidelijkheid konden
scheppen over een eventueel afwijkend gevoelen van Geelkerken.80

Daarmee stond Geelkerken definitief onder verdenking.81 Ik merk op
dat nog steeds geen rol speelde hetgeen Geelkerken al dan niet tijdens het
overleg met de commissie op 1 april (in ‘het kamertje’) had gezegd. Het
schijnt dat een en ander door Schouten als argument naar voren is ge-
bracht op de vergadering van 8 juli 1925 zonder dat hij opening van zaken
gaf. Men moest eens weten wat Geelkerken toen voor bedenkelijke uit-
spraken had gedaan, zo stelde Schouten.82 Geelkerken hield later vol dat
hij niets bijzonders had gezegd en dat hij simpelweg geweigerd had zich
nader te verklaren in verband met de coupure. Die was tot dan toe niet in
het geding geweest.

Met de beslissing om Geelkerken om een nadere verklaring te verzoe-
ken en hem dus suspect te verklaren, werd een belangrijke wissel verlegd,
die wordt aangeduid als de overgang van oud naar nieuw kerkrecht. In de
kwestie-Geelkerken werden tijdens het spel de regels veranderd.83 Cen -
traal in het oude kerkrecht stond de gedachte dat de plaatselijke kerk zelf-
standig en volledig kerk is. De autonome plaatselijke kerken verbinden
zich tot een verband van kerken en dragen op vrijwillige basis een aantal
bevoegdheden over. Bij dit laatste valt te denken aan de vrijwillig aange-
gane verplichting om in tuchtprocedures een beroep te doen op de nabu-
rige kerken. Maar in dit geval ging de classis buiten haar boekje door een
nieuwe procedure tegen Geelkerken te starten, omdat de kerkenraad van
Amsterdam-Zuid zich in meerderheid achter Geelkerken had geschaard.
Een meerdere vergadering kan niet ingrijpen in een zelfstandige kerk, de
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enige mogelijkheid die de meerdere vergaderingen hebben als sanctie is
een plaatselijke kerk uit het verband te stoten. Fundamenteel was de pleit -
nota van F.L. Rutgers en A.F. de Savornin Lohman, geschreven tijdens de
strijd om de kerkelijke goederen ten tijde van de Doleantie, De rechtsbe voegd -
heid onzer plaatselijke kerken (Utrecht 1886). Daarin verdedigden zij het
recht van de plaatselijke kerk om zich los te maken van het kerkverband.
Sinds die tijd stond in gereformeerde kring onomstotelijk vast dat tucht
een zaak is van de plaatselijke kerkenraad, die daarbij door de meerdere ver -
gaderingen wordt bijgestaan.

Vanuit dit perspectief gezien was de bemiddelende taak van de classis
in het meningsverschil tussen Marinus en de kerkenraad van Amsterdam-
Zuid ten einde op het moment dat duidelijk was dat beide partijen niet
tot elkaar waren te brengen. Overigens was reeds ten tijde van de kwestie-
Netelenbos het kerkrecht op dit punt geschonden toen de classis het initia-
tief had genomen om Netelenbos te schorsen. Tijdens de synode van Leeu -
warden (1920) was hierop wel kritiek gekomen, maar het was geen reden
geweest de procedure ongeldig te verklaren omdat in het vervolg van de
procedure het kerkrecht wel goed was toegepast. In de kwestie-Geelker -
ken kan dat laatste niet worden gesteld: de kerkenraad van Amsterdam-
Zuid bleef achter zijn predikant staan. Maar dat verhinderde de classis niet
om de zaak voort te zetten en uiteindelijk het ondertekeningsformulier
in werking te stellen. Bij alle kerkrechtelijke protesten die door Geelker ken
en door de kerkenraad van Amsterdam-Zuid werden geuit, hebben beide
zich steeds, zij het onder protest en met behoud van rechten, aan de gang
van zaken geconformeerd.

De volgende classisvergadering begon met een poging van B. Wielenga, als
gast aanwezig, om de zaak alsnog in goede banen te leiden.84 Hij bracht
de gedachte ter sprake om de zaak op te schorten. Geelkerken achtte hij
een onverdacht gereformeerd man en deze suspectverklaring verdiende
hij niet. Wel betreurde hij het dat Geelkerken soms onvoorzichtig sprak
en optrad. Maar desalniettemin wilde hij nog een poging doen om tot een
minnelijke oplossing te komen. Wielenga ontving steun van onder anderen
ds. J.H. Sillevis Smitt van Laren, die er een officieel voorstel van maakte.85

Anderen waren echter van mening dat dit verzoek te laat kwam. Men had
Geelkerken tot het uiterste met geduld en lankmoedigheid behandeld.
‘Dr Geelkerken heeft zich zelf in deze moeilijkheden gebracht.’ Het voor-
stel van Sillevis Smitt (en Wielenga) werd verworpen.

Daarna kwam het advies van de commissie aan de orde, dat aan alle aan-
wezigen werd uitgereikt.86 Maar over wat er daarna gebeurde verschillen
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de bronnen van mening. Want volgens zijn eigen verslag (aan de kerken-
raad van Am ster dam-Zuid) had Van Loon gewezen op het verschil tussen
het eerste en het tweede advies en had hij opgemerkt dat hij wel wist hoe
dit verschil tot stand was gekomen.87 Op dat moment had hij getracht een
briefje voor te lezen dat te Bloemendaal op straat gevonden was en terecht
was gekomen bij Brussaard. Het was van de hand van B. van Schel ven en
hield een verzoek in om tot een afspraak te komen om over de kwestie-
Geelkerken te overleggen. Het stond nog niet vast wie de geadresseerde
was, maar iedereen vermoedde natuurlijk dat het ging om H.H. Kuyper,
die net als Van Schelven in Bloemendaal woonde. Daarmee suggereerde
Van Loon dat er in feite op 22 april een heel ander advies op tafel had gelegen
dan op 1 april én dat er invloed van buiten was uitgeoefend. De voorzitter
stond echter niet toe dat het briefje werd voorgelezen en de commissie
van advies was hoogst verontwaardigd.

Van deze interruptie van Van Loon staat echter niets in de notulen.88

Volgens de notulen had de commissie van advies bij het ronddelen van de
vragen die aan Geelkerken zouden worden gesteld, meegedeeld dat het
advies geheel zelfstandig was geconcipieerd, ‘zonder enige invloed van
buiten’, evenals het lijstje met vragen.89 Deze verklaring was nodig in ver-
band met geruchten als zou de commissie van advies spreekbuis zijn ge-
weest van een ander, zo stelde de commissie.90 Beide versies sluiten elkaar
niet per se uit, maar in de officiële notulen wordt het verband tussen de
verschillende versies van het advies en het ‘briefje’ niet gelegd. Dat ligt
voor de hand. Want als dat verband er zou zijn, was de commissie van ad-
vies niet bepaald deskundig geweest. Het advies van 1 april 1922 had niet
stand kunnen houden onder de kritische blik van de kerkrechtspecialist
Kuyper en de commissie had de aanklacht moeten wijzigen. Bepaald een
brevet van onvermogen voor de commissie van advies. Zo hebben Geel -
kerken en de zijnen de kwestie geïnterpreteerd, de commissie zelf sprak
van een ‘breedere redactie van het advies’.91 De ontkenning dat er sprake
was van invloed van buiten, was niet erg sterk.

De voorzitter liet de zaak echter lopen.92 Er kon gesproken worden over
de vragen die men Geelkerken wilde voorleggen. Op een kleine wijziging
na werden deze door de classis aanvaard. De vragen hadden vooral te ma-
ken met de wijze waarop hij Genesis 1-3 wenste te lezen: letterlijk of sym-
bolisch. Geelkerken, die nog niet was teruggekeerd van zijn reis naar de
Azoren, kreeg een week de tijd om de vragen te beantwoorden.

Op dezelfde vergadering diende het protest van de kerkenraad van Am -
sterdam-Zuid, die de wettigheid van het besluit om Geelkerken om een
nadere verklaring te vragen niet erkende.93 Verder bleek uit een schrijven
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van Van der Schaar dat deze nog steeds geen antwoord van de raad had
ontvangen. Ook had Van Kooten zich tot de classis gewend met het ver-
zoek om een onderzoek naar zijn klacht over de lezingen over Job en boven-
dien was er een klacht over het uitblijven van een antwoord aan Van der
Schaar/Van Beek op hun klacht over de recensie van het boek van Ober -
man.94 En dan was er nog een brief van Van Kerkhof die (tevergeefs) poog-
de de zaak van de liturgie opnieuw onder de aandacht van de classis te
brengen.95 Met andere woorden: de classis had zijn handen vol aan de
Gereformeerde Kerk van Amsterdam-Zuid (Overtoom). Zij werd opgeroe-
pen ingekomen bezwaarschriften te beantwoorden, Van Kooten werd, zo-
als boven reeds vermeld, met zijn bezwaren teruggestuurd naar de kerken-
raad, want de afgevaardigden stelden dat de kwestie nog niet aan de orde
was geweest.

Geelkerken was kort na zijn thuiskomst door Brussaard op de hoogte ge-
bracht van de ontwikkelingen rond het briefje.96 Hij adviseerde hem duide-
lijk te laten merken dat hij het hele gedoe beschouwde als een opgeblazen
futiliteit, waar hij zich met een goed geweten boven verhief. De bergen
zullen een muis baren, niet groter dan een vlo, zo meende Brussaard.
Anderzijds wist hij drommels goed dat een dergelijke ruime opvatting
over Genesis 1-3 aan Netelenbos niet was toegestaan. Hij heeft de situatie
onderschat en datzelfde moet van Geelkerken worden gezegd. Overigens
had Brussaard reeds voor de thuiskomst van Geelkerken over een en an-
der met de diakenen R.H. Woltjer en G. Koster overlegd en stelde hij op
korte termijn een hernieuwd overleg voor. Of dat overleg heeft plaatsge-
vonden, heb ik niet kunnen vaststellen, maar duidelijk is dat Geelkerken
zich met enkele adviseurs had omgeven, van wie Brussaard niet de minst
invloedrijke is geweest. Het resultaat was dat Geelkerken weigerde de vra-
gen te beantwoorden en vroeg naar de ‘rechtvaardige oorzaak van verden-
king’.97 Hij stond onder verdenking, maar wist niet op grond waarvan.
Die fout werd hersteld, maar nadat hij de gevraagde stukken had gekregen,
maakte hij geen haast om de classis te antwoorden.98 In zijn antwoord 
– gedateerd 16 juni, de dag vóór de classisvergadering – stelde Geelkerken
dat er geen sprake was van gerechtvaardigde verdenking en meldde hij dat
hij in beroep ging bij de particuliere synode. Wel verklaarde hij dat hij ten
volle instemde met artikel 4 en 5 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis en
hij rekende ‘mitsdien ook Genesis 1, 2 en 3 naar inhoud en vorm, in alles,
te behoren “tot al de Schrift… van God ingegeven” (2 Timotheus 3:16)’.99

De classis nam hiermee geen genoegen en eiste alsnog antwoord op de ge-
stelde vragen.100 Uit die vragen blijkt dat men vooral van Geelkerken wil-
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de weten hoe letterlijk hij Genesis 1-3 nam.101 Geelkerken overlegde met
Van den Brink, Brussaard en H.W. Felderhof (Zevenhuizen (Z.H.)) over de
te geven antwoorden.102 Wielenga adviseerde hem om de zes vragen toe-
stemmend te beantwoorden, om scheuring te voorkomen.103

In zijn repliek – ingediend op 22 juni 1925, de dag vóór de volgende clas-
sisvergadering – handhaafde Geelkerken zijn protest tegen de vragen.104

De belijdenis rept in artikel 4 en 5 nergens over de vorm van de Open -
baring. Met andere woorden: de hele zaak was voor Geelkerken een kwes-
tie van exegese, niet van de belijdenis. Desondanks ging hij in op de ge-
stelde vragen. Hij wees er daarbij onder meer op dat reeds Calvijn van
mening was dat Genesis 3 ons voor eigenaardige moeilijkheden plaatst.105

Dit gezegd hebbende, stelde hij dat hij alle gebeurtenissen ‘die in ge-
noemd hoofdstuk worden medegedeeld’, aanvaardt ‘als metterdaad al-
zoo te hebben plaats gehad’. Maar met A. Kuyper meende hij dat er in de
Schrift sprake is van een ‘volstrekt gemis aan mechanische, notariëele pre-
cisiteit’.106 De Schrift heeft niets van een proces-verbaal of een codificatie
van feiten en gebeurtenissen. Van geschiedenis in de gewone zin des
woords is geen sprake, zo stelde hij, met een beroep op F.W. Grosheide en
diens visie op de evangeliën.107 En met een beroep op Bavinck stelde hij
dat de Schrift op menselijke wijze over de hoogste en heiligste, van de eeu-
wige en onzienlijke dingen spreekt. Daarom kan er soms verschil van me-
ning bestaan over de vraag of we met ‘historie of historische inkleeding’
te maken hebben.108 Het gaat, zo vervolgt Geelkerken bij de beantwoor-
ding van vraag 6, in Genesis 1-3 om de ‘hoogst denkbare werkelijkheid,
maar dan ook van een werkelijkheid, die in haar volheid ons intellectueel
“begrijpen” ten eenenmale te boven gaat’. Daarom wilde hij zich niet ver-
meten aan de bewoordingen der Schrift een ‘zelfverzonnen voorstelling
op te dringen, noch een typische, noch een symbolische, noch een mytho-
logische, echter ook geen modern-historische’, zoals de vragenstellers
schijnen te suggereren. Aan de wetenschappelijke exegese, die zich ge-
bonden acht aan het Woord en doordrongen is ‘van geloovigen eerbied
voor het Woord moet de volle vrijheid blijven om de zin der genoemde
mededeelingen al zuiverder te trachten te vatten’. Hier geldt in feite wat
in artikel 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis staat, namelijk dat men
geen menselijke geschriften boven de Heilige Schrift mag plaatsen.

Gezien het feit dat de commissie van advies zich niet had kunnen voor-
bereiden op haar taak de classis te adviseren over dit antwoord, werd de
vergadering verdaagd.109 Enkele dagen na opschorting van de vergadering
verscheen er van Geelkerken een brochure over de kwestie, waarin hij zo-
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wel de gestelde vragen als de gegeven antwoorden opnam.110 Onder tussen
was hij in beroep gegaan bij de particuliere synode van Noord-Holland.111

Tijdens de voortgezette vergadering op 8 juli 1925 sprak de classis haar af-
keuring uit over de brochure van Geelkerken. Een ernstige zaak wordt on-
volledig gebracht voor een vierschaar, zo meende zij, ‘die vooralsnog tot
oordeelen onbevoegd en onbekwaam is’, namelijk het grote publiek.112

Krenkend achtte de classis het slot van het Voorwoord, waarin Geelkerken
Johannes 3:20-21 aanhaalde: ‘Want een iegelijk die kwaad doet, haat het
licht, en komt tot het licht niet, opdat zijne werken niet bestraft worden;
maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijne werken open-
baar worden, dat zij in God gedaan zijn.’ Geelkerken zag zijn tegenstanders
als mensen die de duisternis dienden. De classicale verontwaardiging werd
vastgelegd in de notulen en in het kort verslag dat werd gepubliceerd.

Na behandeling van het advies van de commissie bleek dat de classis
niet tevreden was gesteld door het antwoord van Geelkerken.113 In het bij-
zonder leefde nog de vraag of de feiten in Genesis 1-3 door Geelkerken ver-
staan werden als zuivere historische feiten of als historische inkleding. Wie
de historische vastheid loslaat, raakt alle vastheid kwijt, zo meende men.
Om tot klaarheid te komen werden vijf nieuwe vragen geformuleerd die op
dit punt meer helderheid dienden te brengen. Slechts ds. J.H. Sillevis Smitt
en ds. J.H. Schelhaas van Nederhorst den Berg stemden tegen. Het ging
om de volgende vragen:

1. Verwerpt Gij elke voorstelling, waarin alles wat in Genesis 1, 2 en 3 ons
betreffende de schepping en den zondeval is medegedeeld niet als zuivere
historische werkelijkheid wordt opgevat?
2. Gelooft Gij, dat God aan Adam werkelijk het proefgebod gaf, zooals
Genesis 2:16 en 17 ons dit als historisch feit mededeelt?
3. Gelooft Gij, dat de boom der kennis des goeds en des kwaads een
 werkelijke, door God zelf aangeduide boom is geweest?
4. Gelooft Gij, dat de slang, waarvan Genesis 3 ons spreekt een werkelijke
slang is geweest; dat zij werkelijk tot de vrouw heeft gesproken en dat 
eerst de vrouw en daarna Adam werkelijk van de vrucht van den boom der
kennis des goeds en des kwaads hebben gegeten?
5. Gelooft Gij, dat de boom des levens eveneens een werkelijke, door God
zelf aangeduide boom is geweest?

Opnieuw kreeg Geelkerken slechts een week om te antwoorden, maar hij
weigerde in verband met naderende vakantie om kennis te nemen van het
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‘zoo lijvig stuk’.114 Natuurlijk meende de commissie dat Geelkerken tijd
genoeg had gehad om de gestelde vragen te beantwoorden. Het verslag
was geen voorwerp van bespreking, de vragen konden met een simpel ja
of nee worden beantwoord.115 Aan de raad van Amsterdam-Zuid werd de
vraag gesteld of deze Geelkerken geadviseerd had om te antwoorden. Het
antwoord luidde bevestigend.116

de afhandeling der overige bezwaarschriften
Op advies van de classis had Van Kooten zijn bezwaren tegen de lezingen
van Geelkerken over Job nu schriftelijk in plaats van mondeling bij zijn
kerkenraad ingediend. De kerkenraadsnotulen van 4 juni 1925 vermelden
echter dat zijn brief aan de raad voor kennisgeving werd aangenomen en
dat hem werd voorgehouden dat hij zich maar tot Geelkerken zelf moest
wenden.117 Dat deed hij inderdaad. Het resultaat van hun ontmoeting was
echter dat zijn bezwaren versterkt waren. Tijdens hun gesprek noemde
Geelkerken de vrienden van Job personificaties, zo schreef Van Kooten la-
ter.118 Wel wilde hij kwijt dat het gesprek ‘broederlijk’ was verlopen. Die -
zelfde avond was er kerkenraadsvergadering. Daarop maakte Van Kooten
naar eigen zeggen bij het agendapunt censura morum bekend dat hij zijn
bezwaren tegen Geelkerken behield, maar bereid was deze later op de
avond, tijdens de smalle kerkenraad, te behandelen. Overigens melden de
notulen hiervan niets en staat vermeld dat Geelkerken bij hetzelfde agen-
dapunt meedeelde dat hij na het gesprek met Van Kooten geen bezwaar
meer tegen hem had.119 Van behandeling kwam het die avond niet meer, en
op uitnodiging van de preses diende Van Kooten een verzoek ter behande-
ling in.120 Maar ook later kwam de zaak niet aan de orde. Van Kooten had
de stellige indruk dat de raad zijn brief niet wilde behandelen en daarom
de brief aan het slot van de agenda had geplaatst.121 Dat betekende meestal
dat zo’n punt gezien het late uur niet kon worden afgehandeld. Wel werd
afgesproken dat zijn brief de volgende vergadering zou worden behan-
deld, maar dat was blijkbaar niet snel genoeg, want Van Kooten meldde in
reactie hierop dat hij zich tot de classis zou wenden.122 Een week later
kwam de brief inderdaad, zoals toegezegd, aan de orde, maar men besloot
te wachten totdat de classis uitspraak zou hebben gedaan ‘in het aanhan-
gige geding’, en in ieder geval tot na de vakantie.123 Ook hierover beklaag-
de Van Kooten zich bij de classis.124 Deze stelde daarop dat de brief van Van
Kooten zo snel mogelijk behandeld moest worden. Het was toen inmid-
dels half juli.125 De kerkenraad sloot deze brief zo spoedig mogelijk na de
vakantie te behandelen.126

De afhandeling van het bezwaarschrift van Van der Schaar/ Van Beek c.s.
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verliep evenmin soepel, maar wel sneller dan dat van Van Kooten.127 De
kerkenraad stelde zich niet te kunnen vinden in het oordeel dat hetgeen
Geelkerken over het boek van Oberman had geschreven in strijd was met
Gods Woord en de belijdenis.128 Bovendien had Geelkerken aangegeven
het niet in alles met Oberman eens te zijn, maar hij had het met het oog op
diens recente overlijden niet gepast geacht daarop kritiek uit te oefenen.
Dat in een ‘werkelijk objectieve recensie’ het persoonlijke element wat
meer op de achtergrond had moeten blijven en meer nadruk had moeten
vallen op de schaduwzijden van het boek, werd door Geelkerken niet ont-
kend, zo meende de kerkenraad te weten. De brief eindigde met het uit-
spreken van vertrouwen dat de schrijvers hun bezwaar niet langer zouden
handhaven.

Dit antwoord voldeed de briefschrijvers echter niet en opnieuw stapten
ze naar de classis, die de zaak in handen gaf van Schouten, Bomas en
Vonkenberg. Zij kregen de opdracht binnen een week met een advies te
komen.129 Inderdaad lag er op de classisvergadering van 23 juni 1925 een
advies ter tafel, dat integraal werd overgenomen.130 De classis stelde dat er
tussen de briefschrijvers en Geelkerken niet slechts sprake was van een
verschil in accent. De kerkenraad had van Geelkerken moeten eisen dat
hij terugkwam op zijn recensie en anders maatregelen moeten nemen. De
raad werd daarom opgeroepen alsnog de benodigde maatregelen te nemen.
Daarmee had Geelkerken zijn eerste veroordeling te pakken. Minstens zo
opvallend is dat met dit besluit de classis de grondbeginselen van het oude
kerkrecht volgde. Het is de plaatselijke kerk die beslist over de tucht, niet
de classis. Maar midden in de strijd was men zich van dit soort nuances niet
bewust. Overigens valt op dat de raad niet in appèl ging bij de particuliere
synode. De ondertekenaars hadden dan ook de indruk dat de raad het oor-
deel van de classis negeerde.131

Ondertussen waren de bezwaarschriften van Van der Schaar en van H.
Kremer (betreffende Saul en David) ook nog niet naar tevredenheid afge-
handeld. Beiden hadden in juni eindelijk van de kerkenraad antwoord op
hun schrijven gekregen.132 Aan Kremer meldde de raad dat hij het niet eens
was met het oordeel van de classis dat de behandeling van Kremers zaak
onvoldoende was geweest.133 Hij herhaalde wat hij al kort na de Open Brief
van Van der Schaar had gesteld.134 De kerkenraad achtte zich alleen ver-
plicht in te grijpen als er stukken werden geplaatst die naar haar oordeel in
strijd met de belijdenis waren. Daar de raad dit tot nog toe niet had gedaan,
volgde hieruit dat dit zijns inziens in de Overtoomsche Kerkbode niet het ge-
val was geweest. Daarom was er geen reden om aan het verzoek van Kremer
te voldoen. Van der Schaar ontving een bijna gelijkluidende brief.135 Beide
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broeders waren niet tevreden met het antwoord en richtten zich tot de clas -
sis.136 Deze gaf de zaak in handen van de commissie-Schouten.137 Kortom,
terwijl de classis Geelkerkens recensie van Obermans prekenbundel ver-
oordeelde, werd zij ook nog eens opgezadeld met de kwestie Saul en David.

nadere analyse
In de verslagen lijkt het erop dat gedurende de eerste maanden van 1925
in ieder geval aan de kant van de classicale commissie er nog alle hoop was
dat de zaak in der minne geschikt zou kunnen worden. Natuurlijk is dat
beeld achteraf ook door de commissie zelf bevestigd en benadrukt, maar
de bronnen geven geen aanleiding aan de waarheidsgetrouwheid van dit
beeld te twijfelen. Men bedoelde het goed, men wilde een bijdrage leveren
aan de vrede in de kerk Amsterdam-Zuid.

Wanneer ging het mis? Uit de aantekeningen die Van Loon maakte van
de classisvergadering van 22 april 1925 blijkt dat toen de verhoudingen
grondig verziekt waren.138 Geelkerken was zelf weliswaar niet aanwezig,
maar dat maakt die aantekeningen des te onthullender. Er was een voort-
durend gehakketak tussen Van Loon en voorzitter Waterink, de sfeer was
niet goed. Knoppers, de actuarius van de classis die de notulen samenstel-
de, wist dat meestal goed te verhullen. Als voorbeeld wijs ik op de waar-
schuwing van Van Loon aan het adres van de classis om niet op het voorge-
stelde kerkrechtelijke spoor verder te gaan.139 In de weergave van Knoppers
wordt de spanning nauwelijks gevoeld. Er is sprake van een ‘ernstige
waarschuwing’ van Amsterdam-Zuid aan de classis, beantwoord door een
waarschuwing van voorzitter Waterink aan het adres van Amsterdam-Zuid.
Dat is alles wat er te lezen valt. Maar de aantekeningen van Van Loon laten
zien dat de spanning hoog was opgelopen. Waterink stelde de vraag of
Amsterdam-Zuid zich wilde afscheiden. Dit was op het scherp van de snede.
De notulen vermelden hiervan echter niets. De vraag van Waterink kwam
natuurlijk niet uit de lucht vallen. Op grond van het verslag van Van Loon
concludeer ik dat de verhoudingen reeds op de vergadering van 1 april 1925
definitief verstoord waren. Maar het point of no return was bereikt toen
Geelkerken op 18 maart weigerde de hem voorgelegde verklaring te onder-
tekenen. Daarna verliep geen enkele vergadering over deze zaak zonder
grote spanning.140

Waarom heeft Geelkerken die verklaring niet ondertekend? Het feit dat
de kerkenraad de weergave van de preek door Marinus zonder meer afwees
– er waren achttien ouderlingen bij aanwezig geweest – woog voor Geel -
kerken zwaar. Zou hij dan vanwege één gemeentelid iets moeten verklaren
over een zaak waarover hij niet had gepreekt? Kerkrechtelijk en moreel
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achtte Geelkerken dat onjuist. Hiermee raken we een belangrijk aspect
van Geel kerkens karakter: hij had een sterk ontwikkeld rechtvaardig-
heidsgevoel en wanneer dat gekrenkt werd, kwam hij in opstand. Dat was
het geval in de kwestie met mevrouw Geesink ten tijde van zijn verloving,
dat gebeurde toen Bavinck voor zijn besef met zijn promotieonderwerp
‘aan de haal ging’, dat was het geval toen, vele jaren later, de Nederlandse
regering te weinig opkwam voor de rechten van de Ambonezen en Geel -
kerken zich inzette voor de stichting Door de Eeuwen Trouw, zo was het
tijdens de Nieuw-Guinea-kwestie. Dit was Geelkerken ten voeten uit! On -
recht maakte hem boos en veel tinten tussen wit en zwart kende hij niet.
Zoals hem onder anderen door ds. J.H. Sillevis Smitt was voorgehouden,
was er echter op dit moment (1 april 1925) nog alle kans om een schorsing of
erger te voor komen.141 Maar Geelkerken heeft die kans niet gegrepen, hij
kon hem niet grijpen zonder zichzelf te verloochenen. Hij wist zich daar-
bij – ook niet onbelangrijk – gesteund door de overgrote meerderheid van
zijn kerkenraad. Hij had verder een bloeiende, nog steeds groeiende ge-
meente, en vergeleken bij dit alles was het aantal ontevredenen niet groot.
Natuurlijk, de kerkenraad wist dat Geelkerken niet altijd even tactisch
was, dat hij moeilijk in de omgang kon zijn en zo meer, maar men besefte
ook dat hij een goede predikant was, die men niet graag liet vallen. Geel ker -
ken kon zijn strijd zo lang volhouden omdat hij de steun had van zijn ker-
kenraad en van een groot deel van zijn gemeente.

Daarbij komt nog iets anders: zijn optreden op de classisvergadering
van 18 maart 1925 had iets provocerends toen hij de classis uitdaagde om
het ondertekeningsformulier in werking te stellen. Hij was blijkbaar van
zijn eigen trouw aan de belijdenis overtuigd. Ook dat was Geelkerken ten
voeten uit: autoriteitenvrees had hij niet, ja zelfs kon hij iets uitdagends
hebben. Men denke slechts aan de wijze waarop hij Hepp had bespot. Maar
ik wijs hier ook op de rol van Van Schelven, een machtig man in de Gere -
formeerde Kerken. Men moest van goeden huize komen om hem tegen te
spreken. Geelkerken deed dat, maar betaalde daarvoor een hoge prijs. Had
de vroegtijdige dood van zijn vader hem sceptisch gemaakt ten opzichte
van autoriteiten? In ieder geval keek hij tegen niets en niemand op. Geel -
kerken had af en toe iets rebels, sommigen hebben hem als arrogant erva-
ren; het heeft hem vijanden bezorgd.142

Hierbij komt dat men Geelkerken een zeker behagen in het gevecht
niet kan ontzeggen. Dat was wat A. Slob hem voorhield toen deze de wens
uitsprak dat Geelkerken verstandiger zou optreden dan Netelenbos. ‘Ge
hebt een militant karakter; ge zijt als een renpaard; ge wilt de strijd en
vecht met een zeker plezier, maar pas op dat ge U in uw durf en moed niet
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vergaloppeert.’143 Daarmee heeft deze studievriend Geelkerken kort en
krachtig neergezet, rechtdoende aan zijn kracht, maar ook wijzend op de
valkuilen. Want Geelkerken had inderdaad een militant karakter. Ik wees
al eerder op zijn voorliefde voor het militaire bedrijf. Hier noem ik het ge-
schreven portret van hem dat in 1926 verscheen. Daarin waren elf afbeel-
dingen toegevoegd. Twee daarvan waren spotprenten, de overige negen
waren door Geelkerken zelf ter beschikking gesteld. Van die negen bevatten
er twee een afbeelding van Geelkerken in uniform, twee zijn uit zijn dagen
als vlootpredikant afkomstig, op een van de spotprenten staat Geelker ken
afgebeeld als een strijdende ridder.144 Het gaat me om de keuze van de por -
tretjes: Geelkerken in uniform en als vlootpredikant. H.G. Cannegieter,
schrijver van de brochure, ziet in Geelkerkens voorliefde voor het militai-
re bedrijf een teken van zijn openheid voor de wereld. Hij wist tenminste
wat onder de gewone mensen leefde. Ik zou zeggen: Geelkerken had een
voorliefde voor het gevecht. Waar in terugblikken altijd gewezen wordt
op het benauwde karakter van de toenmalige Gereformeerde Ker ken of op
de kwalijke rol van mensen als H.H. Kuyper en Hepp, moet toch ook ge-
zegd worden dat Geelkerkens leven beschreven kan worden als een aan-
eenrijging van conflicten, en dat lag niet alleen aan de boze buitenwereld.

Toen Geelkerken terugkwam van zijn reis naar de Azoren, was de span-
ning in eigen gemeente verder opgelopen. Daarbij speelde H. van der Schaar
een cruciale rol. Zowel bij het bezwaarschrift betreffende de recensie van
het boek van Oberman als bij het bezwaarschrift van de vijftig gemeente-
leden wordt zijn naam genoemd. In het eerste geval zelfs als schrijver van
de brief. Daarnaast liep nog zijn klacht over de toneelkwestie. Er lijkt, me-
de gezien het feit dat er in genoemde bezwaarschriften soms sprake is van
gelijkluidende formuleringen, sprake van een gecoördineerde actie.145

Ook het feit dat de verontruste broeders in mei en juni de druk op de clas-
sicale ketel hielden door herhaaldelijk bij de classis te klagen over het uit-
blijven van een reactie duidt daarop. Daarmee correspondeert het feit dat
er door gemeenteleden in het voorjaar van 1925 samenkomsten werden
belegd waar medestanders van Geelkerken niet welkom waren. Waar Geel -
kerken spreekt over een actie die tegen hem gevoerd wordt, lijkt geen spra-
ke te zijn van paranoia, er was wel degelijk sprake van partijvorming. Dat
wil niet zeggen dat er sprake was van een ‘persoonlijke hetze’ en ‘conspira-
tie’, zoals Van Kerkhof later terecht zou opmerken. De verontruste broe-
ders vormden in de kerkenraad de minderheid en hun geestverwanten in
de gemeente konden zich dan ook niet in het beleid van de kerkenraad
herkennen. Zij wilden gehoord worden.146 De wijze waarop Geelkerken
hierop in een van zijn brochures reageerde, dwong hen tot protest daar -
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tegen.147 Toen zij daarvoor geen gehoor vonden, wendden ze zich uitein-
delijk tot de generale synode.148

De classis had dus niet alleen met het bezwaarschrift van Marinus te
maken. Het is daarom, bij alle nadruk die Genesis 3 in de historiografie
van de kwestie-Geelkerken heeft gekregen, goed om te beseffen dat het om
de Schriftvisie in haar algemeenheid ging. Die stond in alle bezwaarschrif-
ten centraal, behalve in het bezwaarschrift van Van Kerkhof, dat over de
 liturgie handelde. Het ging dus om veel meer dan om een verdwaald
protest van een kerkganger die al dan niet slecht had geluisterd naar een
preek. Het kan niet anders of dit alles moet de leden van de classis in toe-
nemende mate zijn gaan verontrusten en irriteren: een weigerachtige
predikant, op zijn minst balancerend op de rand van wat geoorloofd was,
die bovendien gesteund werd door zijn lakse kerkenraad die meer dan
eens door de classis moest worden vermaand om klachten goed af te wik-
kelen. Dat was de situatie in de zomer van 1925. Speelde in april de als ar-
rogant ervaren houding van Geelkerken een belangrijke rol in het verdere
verloop, aan het be gin van de zomer werd het de classis duidelijk dat zij
niet slechts met een enigszins lastige predikant te maken had, maar dat
het werkelijk om wezenlijke vragen ging. Welke consequenties heeft het
eigenlijk, dat Gods Woord door mensen is verstaan en opgetekend?

Verder valt op dat Geelkerken in zijn antwoord op de gestelde vragen
over Genesis 3 spreekt over het paradijs als over de hoogst denkbare wer-
kelijkheid, ‘maar dan ook van een werkelijkheid, die in haar volheid ons
intellectueel begrijpen ten eenenmale te boven gaat’. Harinck legt in dit
verband grote nadruk op de crisis der cultuur, die onder meer concreet
werd in de verlegenheid rond de kenleer en schrijft deze passage toe aan
Buytendijk. De passage gaat echter rechtstreeks terug op J. Woltjer.149 Met
andere woorden: Geelkerken beroept zich op Calvijn, Kuyper, Bavinck en
Woltjer, op zijn gereformeerde leermeesters dus, en op zijn jaargenoot
Grosheide. Ik kom hier nog op terug.

Ook memoreer ik – het ondersteunt wat ik hierboven stelde over de
houding van Geelkerken – dat Geelkerken na 1 april 1925 voortdurend
weigerde te voldoen aan de wensen van de classis wat betreft de datum
van inzending. Nu werd hem ook niet in alle gevallen veel tijd gegund,
maar helemaal onbegrijpelijk is de irritatie hierover bij de classis niet. Het
lijkt een kwestie van pesterij te zijn, of Geelkerken wilde zijn  tegenstan -
ders zo min mogelijk gelegenheid geven zich op een volgende ontmoe-
ting en/of vergadering voor te bereiden. Hoe dan ook, hij voldeed geen
 enkele keer meer aan de wensen van de classis omtrent de datum van
inzending.150
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Ik wijs erop dat Geelkerken vanaf eind juni de publiciteit zocht door de
vragen die hem waren voorgelegd, met de bijbehorende correspondentie
en antwoorden, in brochurevorm uit te geven.151 ‘Hoe meer publiciteit
hoe beter, lijkt me,’ hield Brussaard hem voor.152 De vergaderingen van de
classis waren allemaal vanaf 1 april besloten geweest, maar desondanks
waren de vragen die aan Geelkerken waren gesteld tot de pers doorge-
drongen. Ook de preekcoupure had de krant gehaald en in het Handelsblad
verschenen telkens verslagen van hetgeen op de classis was behandeld, tot
ergernis overigens van de classis zelf.153 Geelkerken wilde daarom graag
volledige openheid van zaken. Hij had niets te verheimelijken en de tijd
was voorbij dat kerkelijke processen zich afspelen in ‘de besloten duister-
nis van geheimzinnige, onderaardsche gewelven’.154 Ze moeten het licht
kunnen velen. Niemand zal kunnen bewijzen dat Geelkerken hiermee di-
rect refereerde aan de kwestie-Netelenbos, maar duidelijk is wel dat de
zusterkerken lange tijd niet goed op de hoogte waren van wat zich precies
in de kerk van Middelburg en in de classis afspeelde. Hij had zeker geleerd
van die zaak, want indertijd had hij Netelenbos meer dan eens aangespoord
om de publiciteit te mijden. Nu deed hij het tegenovergestelde. Hij werd
hierin, zoals gezegd, door Brussaard aangemoedigd. Hij had bovendien
een voorbeeld in A. Kuyper, die indertijd ook niet geschuwd had zijn zaak
met de Algemene Synodale Commissie openbaar te maken.

Over de titel van zijn brochure, Vragen, mij voorgelegd, heeft Geelkerken
geaarzeld.155 Aanvankelijk had hij als titel gekozen Wat ondervraagt gij mij?
Het is de vraag die Jezus aan de hogepriester stelde (Johannes 18:21). Van den
Brink, die van deze titel uit een advertentie had kennisgenomen, raadde
hem deze titel af. Hij vond hem hatelijk en aan het profane grenzend.156

Enkele dagen later schreef hij zijn Amsterdamse vriend dat hij zich zeer
over de nieuwgekozen titel had verblijd en blij was met de publicatie. Over
het reeds genoemde, hatelijke voorwoord zweeg hij.157 De belangstelling
voor de brochure was groot, de eerste dag was zij al uitverkocht en er volg-
den nog vele drukken.158 Er zouden nog een paar brochures volgen. Daarvan
geldt in het algemeen dat Geelkerken zich van een religieuze zelfrecht-
vaardiging onthield. Daarmee bedoel ik: een verwijzing naar het proces
tegen Jezus blijft achterwege. Niet al zijn medestanders konden die ver-
leiding weerstaan.159 In zijn preken is Geelkerken daaraan ook niet altijd
ontkomen.160

Als laatste wijs ik erop dat partijvorming niet meer te voorkomen was.
Het point of no return was gepasseerd, het zou van kwaad tot erger gaan
en steeds meer mensen zagen zich gedwongen partij te kiezen. Dat begon
reeds voor de zomer. Van Dijken kon het allemaal niet meer bolwerken.
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Hij had al vanaf oktober 1924 verlof om vergaderingen te verzuimen, maar
zag zich een jaar later gedwongen dit verzoek te herhalen. Korte tijd later
vroeg hij zijn emeritaat aan, op 4 oktober 1925 preekte hij voor het laatst.161

Geelkerken kreeg van allerlei kanten steun, bemoediging en advies. Wie -
len ga schreef hem over de classisvergadering van 27 mei 1925 en smeekte
hem bijna om de zes vragen te ondertekenen om scheuring te voorkomen.162

Hij besefte dat het een groot offer was maar meende dat het Geelkerken
geen kwaad zou doen. Van Van Gelderen ontving hij een briefje met de
mededeling dat Grosheide en hij graag eens ‘vriendschappelijk’ met hem
wilden praten. Over dat gesprek meldde Geelkerken later dat de beide
hoogleraren er bij hem op aandrongen ‘toch niets los te maken; want ons
volk was daar nog niet rijp voor’.163 Grosheide, die naar eigen zeggen aan-
tekeningen van het gesprek had gemaakt, reageerde per brief en hield
Geel kerken voor dat hij zich in deze omschrijving van de inhoud van het
gesprek niet vinden kon. De beide hoogleraren hadden in de eerste plaats
gewezen op het gebrek aan ernst bij Geelkerken. Hij nam, met andere woor-
den, de classis niet serieus. Verder was de wijze van behandeling van dien
aard dat de zaak niet wetenschappelijk kon worden besproken en erger-
den zij zich aan het formalistische in zijn optreden.164 En dit was nog maar
de formele kant van de zaak, zo schreef Grosheide. Aan de inhoud van de
kwestie waren ze niet eens toegekomen. Geelkerken antwoordde dat hij
zich met die weergave van het gesprek niet kon verenigen en zijn eigen
mededelingen daarover ‘ten volle’ handhaafde.165 Verder was er overleg
met K. Fernhout Mzn uit Vreeland, waaraan behalve Geelkerken en Fern -
hout ook de predikanten Harrenstein, Brussaard en Van de Brink deelna-
men.166 Geelkerkens broer Gerard – met wie hij weinig contact had – liet
van zich horen en sprak hem moed in, W.M. le Cointre en zijn oude ncsv-
vriend Bas ter Haar Romeny schreven hem opbeurende brieven, evenals
talloze anderen.167 Zijn moeder stond onvoorwaardelijk achter hem.

Pijnlijk was de ontmoeting met S.A. Antonides geweest, een van zijn
steun pilaren tijdens de eerste jaren in Amsterdam, later verhuisd naar
Bus sum. Geelkerken had zich door hem in de steek gelaten gevoeld op de
classis en had hem dat in duidelijke bewoordingen gezegd. Antonides
had zich tegenover Geelkerkens vrouw verdedigd voor zijn handelwijze
door te stellen dat hij zich achter de schermen zeer voor Geelkerken inzet-
te.168 Ondanks de verwijten van zijn oud-predikant stuurde hij toch zijn
felicitaties met Geelkerkens geboortedag.169 Toen Antonides korte tijd la-
ter overleed, volgde er nog correspondentie met diens zoon.170 Blijk baar
was Geelkerken ondertussen iets milder gestemd geraakt, want tijdens een
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kerkenraadsvergadering herdacht hij Antonides in warme bewoordingen
als iemand die de kerk van Amsterdam-Zuid vroeger ‘niet zonder zegen’
had mogen dienen.171

Kortom, aan het begin van de zomer, toen er steeds meer bekend werd
over de kwestie-Geelkerken, begon de partijvorming duidelijk zichtbaar
te worden. De zomertijd werd door de beide partijen gebruikt om zich
verder in te graven en voor te bereiden op de volgende ronde.
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viii 
Strijd om de achterban

Hoewel de kerkenraad van Amsterdam-Zuid zich had voorgenomen ge-
durende de zomermaanden alles wat de zaak-Geelkerken betrof te laten
rusten, voelde hij zich gedrongen daarop één uitzondering te maken. In
de Amsterdamsche Kerkbode, het officieel orgaan van de Gereformeerde Kerk
van Amsterdam, was namelijk een tweevoudige aanval op Geelkerken ge-
publiceerd, die volgens de kerkenraad niet onweersproken mocht blijven.1

In het eerste artikel werd Geelkerken gekapitteld vanwege zijn publicatie
over de kwestie.2 Hij had een blaam op de classis geworpen en haar op ge-
ruchtmakende wijze gebracht ‘voor een vierschaar die tot oordeelen onbe-
voegd en onbekwaam’ was, namelijk het grote publiek.3 Gesproken werd
verder over een ‘een afdwalende broeder’, en ‘raadslagen’ die in de geschie-
denis telkens worden gesmeed om ‘aan het Woord van God zijn gezag te
ontnemen en het oordeel van den mensch daarvoor in de plaats te stellen’.
Gewezen werd daarom op de roeping van de kerkelijke vergaderingen om
voor de aangevallen waarheid Gods te waken. En hoewel Geelkerkens naam
nergens genoemd wordt, besefte iedere lezer van de Amsterdamsche Kerk -
bode dat het om Geelkerken ging. Het is een suggestief artikel, alsof de
Gereformeerde Kerken ernstig werden bedreigd en Geelkerken een ketter
was van de ergste soort. In het tweede artikel, overgenomen uit De Nieuwe
Courant, werd gesuggereerd dat Geelkerken een symbolische opvatting
over Genesis huldigde.4

Tegen deze manier van doen werd door de kerkenraad van Amsterdam-
Zuid bij de kerkenraad van Amsterdam geprotesteerd. Hij sprak tevens de
verwachting uit dat maatregelen werden genomen dat in de toekomst
niet meer ‘op deze wijze’ over een van zijn predikanten zou worden ge-
schreven.5 Ook verscheen in de Overtoomsche Kerkbode een artikel over deze
publicatie.6 In beide artikelen, zo betoogde men, werd gedaan of dat wat
nog bewezen moest worden reeds vaststond, zo meende de kerkenraad
van Amsterdam-Zuid. Het was een rustig, weloverwogen stuk, bezonnen
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en afgewogen in zijn argumentatie, waarmee hij het de redactie van de
Amsterdamsche Kerkbode knap moeilijk heeft gemaakt.7 Dat geldt te meer
daar Van Schelven in de redactie zat en volgens Geelkerken de auteur was
van het eerste stuk. Hier liepen de rollen op ongeoorloofde wijze door el-
kaar en het moet iedereen toen al duidelijk zijn geweest, dat Geelkerken
geen schijn van kans had, tenzij hij zou toegeven en alle vragen naar wens
zou beantwoorden. De kwestie-Geelkerken zat muurvast, Geelkerken had
de publiciteit gezocht, het werd tijd dat de classis van haar kant een poging
deed om de publieke opinie voor zich te winnen. Dat was de bedoeling
van de artikelen in de Amsterdamsche Kerkbode.

Overigens deed de kerkenraad van Amsterdam er in eerste instantie het
zwijgen toe. Pas nadat door de raad van Amsterdam-Zuid navraag naar de
stand van zaken was gedaan, kwam men met een antwoord.8 Het eerste
artikel ging in het tweede deel niet over Geelkerken, het tweede was zo al-
gemeen gesteld dat het geen aanranding van de persoon van Geelkerken
was, zo beweerde men. De Amsterdamse raad betreurde het dat er misver-
stand mogelijk was geweest en hoopte dat het met deze nadere verklaring
uit de wereld was. De broeders in Zuid beschouwden de zaak vervolgens
als afgedaan, maar de bedenkingen bleven.

Met deze gedachtewisseling raken we aan een van de meest opvallende
kenmerken van deze fase van het conflict: beide partijen deden hun uiter-
ste best de publieke opinie voor zich te winnen. Hepp schreef al sinds het
begin van de zomer bijna wekelijks over de kwestie, Buytendijk probeer-
de Van Gelderen uit de tent te lokken, Geelkerken publiceerde in korte
tijd drie brochures, de classis trad naar buiten met uitgebreide verslagen
en de particuliere synode van Noord-Holland publiceerde het verslag van
haar vergaderingen over de zaak-Geelkerken. Ook verscheen er een nieuw
blad, Woord en Geest, waarmee de Jongeren eindelijk hun eigen orgaan kre-
gen.9 Het was, en bleek steeds meer te worden, het blad van Geelkerken en
Van den Brink, waarin de kwestie-Geelkerken een groot deel van de kolom-
men vulde. Kortom, het verschijnen van Geelkerkens brochure Vragen, mij
voorgelegd kort voor de zomer, was het begin van een wassende stroom pu-
bliciteit. Anders dan de classis Amsterdam had gewenst, bleek het niet
mogelijk de zaak-Geelkerken even snel en efficiënt af te handelen als enke-
le jaren eerder gebeurd was met de zaak-Netelenbos. Een groeiende groep
mensen was verontwaardigd over wat zich in Amsterdam afspeelde en
deed van zich horen. Publicaties en acties van medestanders leidden ertoe
dat betrokkenen van de andere zijde zich gedrongen voelden hun handel-
wijze te rechtvaardigen. Juist omdat de classis aanvankelijk de publiciteit
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meed, werd zij in het defensief gedrongen. Het kwam tot beschuldigingen
en verdachtmakingen, in de pers werd de zaak breed uitgemeten, actie-
groepen werden opgericht. Dit moest wel uitlopen op kerkscheuring. In
dit hoofdstuk beschrijf ik het proces van partijvorming, met bijzondere
aandacht voor de rol van Geelkerken.

classicale onmacht
Anders dan de classis had gewenst kwam Geelkerken pas na de zomerva-
kantie met zijn antwoord, enkele dagen later verscheen datzelfde ant-
woord in brochurevorm.10 Het was een uitvoerig verweer waarin hij, zoals
Brussaard hem had geadviseerd, het stuk van de commissie van advies he-
lemaal uiteenrafelde. En iedereen mocht meegenieten!11

Geelkerken gaf niet toe en hield vol dat het ondertekeningsformulier
ten onrechte in werking was gesteld. Desondanks had hij een nadere ver-
klaring van gevoelen gegeven. Met andere woorden: van onwilligheid moest
men hem niet verdenken! Maar de vragen die hem naar aanleiding daarvan
waren voorgelegd betroffen niet de belijdenis. Ze betroffen exegetische
kwesties. Tot het stellen van dat soort vragen was de classis echter niet ge-
rechtigd, meende hij. Geelkerken eindigde zijn brief met een verwijzing
naar de kerkenraad van Amsterdam-Zuid, geroepen om zelf toezicht te hou-
den op de leer en de levenswandel van zijn dienaren des Woords, die geen
enkele twijfel kende over zijn trouw aan de belijdenis. Dat gold ook de ge-
meente, ‘met uitzondering wellicht van slechts enkelen uit haar midden,
die haar zoeken onrustig te maken’. Hij verzocht de classis dan ook om hem
volledig vrij te spreken of zijn gevoelen als ketters te veroordelen.

Toen de classis op 9 september 1925 samenkwam, bleek reeds aan het
begin van de vergadering, bij de controle van de credentiebrieven, dat de
zomer de gemoederen niet tot bedaren had gebracht. De raad van Amster -
dam-Zuid werd namelijk gevraagd waarom hij, tegen de gewoonte in,
twee ouderlingen had afgevaardigd. Een van hen, ouderling Naafs, ant-
woordde dat Van Dijken, die op medisch advies al anderhalf jaar de raads-
vergaderingen niet meer had bijgewoond, toch moeilijk zijn kerk kon
vertegenwoordigen. Tevens was de raad van mening dat Geelkerken niet
aan eenzelfde onheuse behandeling mocht worden blootgesteld als eerder
was gebeurd. Een en ander wekte nogal wat beroering, het werd ervaren
als een beschuldiging aan het adres van de classis en was volgens Linde -
boom in strijd met de waarheid. Naafs zag zich genoodzaakt deze woor-
den terug te nemen, de afvaardiging werd wel als wettig erkend.12

Wie na deze valse start toch nog hoopte dat de zomer wat rust had ge-
bracht, was na de behandeling van de ingekomen stukken ongetwijfeld ook
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deze illusie kwijt. Opnieuw was er namelijk een bezwaarschrift binnen-
gekomen betreffende Geelkerken. De groep van meer dan vijftig gemeente-
leden uit de kerk van Amsterdam-Zuid die eerder over het werk van Geel -
kerken als redacteur van de kerkbode zijn beklag bij de kerkenraad had
gedaan, had weliswaar antwoord ontvangen van de kerkenraad, maar kon
daarmee niet leven. Men veroorloofde zich het afgewezen bezwaarschrift
met zijn bijlagen aan het oordeel van de classis te onderwerpen en de clas-
sis een reeks van vragen voor te leggen.13 Aan het slot van hun brief verzoch-
ten ze de classis de doorwerking van het genoemde kwaad zoveel mogelijk
te keren; de raad der kerk ertoe te brengen te handelen zoals hij volgens zijn
verantwoordelijkheid verplicht was, en ‘in den weg der kerkelijke tucht te
handelen met degenen die kwaad bedreven’. De classis besloot dit bezwaar -
schrift in handen van de commissie-Schouten te leggen.14

Ook was er een brief van Van der Schaar c.s. binnengekomen, waarin de-
zen zich erover beklaagden dat er door de kerkenraad van Amsterdam-
Zuid nog geen uitvoering was gegeven aan het classicale besluit van 23 juni
1925, waarin de classis de kerkenraad opriep Geelkerken op zijn Ober -
man-recensie aan te spreken.15 De afgevaardigden van Amsterdam-Zuid
stelden echter dat de kerkenraad overstelpt werd met werk en nog niet
aan afhandeling was toegekomen.16

Toen daarna de commissie van advies het woord kreeg, bleek dat deze
geen tijd genoeg had gehad om het uitvoerige antwoord van Geelkerken
in voldoende mate te bestuderen. Daarom stelde de commissie voor dat de
classis haar afkeuring zou uitspreken over de late inzending van het ant-
woord en de commissie zou machtigen Geelkerken te ‘citeren’ om over de
inhoud van het antwoord te spreken. De classis moest wel akkoord gaan,
er was geen keuze. Een voorstel om het woord ‘citeren’ te vervangen door
‘oproepen’ haalde het niet, evenmin als een voorstel dat de classis een uit-
gave van alle officiële stukken zou verzorgen met het oog op de beeldvor-
ming in den lande. Wel bleek alom irritatie te bestaan over het feit dat
Geelkerken telkens zijn antwoord aan de commissie zo laat inzond, dat
daardoor de gang van zaken werd ‘gestremd’. De classis kon haast niet an-
ders dan constateren dat de onwillige predikant door een onwillige ker-
kenraad werd gesteund. Overigens kon de commissie van advies niet al-
leen op instemming rekenen. De classis maakte bezwaar tegen het feit dat
zij van stukken die van belang waren voor de besluitvorming slechts ken-
nis kon nemen via de voorlezing door de commissie. Zij verlangde tijdige
toezending.17

Maar nog was de vergadering niet klaar met Amsterdam-Zuid. Want de
commissie-Schouten, die moest adviseren over de klachten van Van der
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Schaar en Kremer betreffende Geelkerkens artikelen over Saul en David, was
met deze taak gereed.18 Zij was tot de conclusie gekomen dat de inhoud
van de artikelen in strijd was met Gods Woord en met de gereformeerde
belijdenis. Ze wees onder meer op de onkuise woorden die in het stuk
voorkomen. Daarbij kan men het Oude Testament alleen maar lezen in het
licht van het Nieuwe Testament: David is een type van Christus. Daarom
had de opvoering van het stuk moeten worden afgeraden, en het in be-
scherming nemen van de opvoering was in strijd met Gods Woord. De
classis stemde hiermee na een ‘brede bespreking’ in en riep de kerkenraad
van Amsterdam-Zuid dan ook op zijn oordeel te herzien. Daarmee had
Geelkerken zijn tweede veroordeling te pakken. Eerst was zijn recensie
van Obermans prekenbundel afgekeurd, nu zijn visie op het toneelstuk
Saul en David en de opvoering daarvan. Opnieuw respecteerde de classis het
oude gereformeerde kerkrecht en liet het aan de kerkenraad van Amster -
dam-Zuid over om de benodigde maatregelen te nemen. Maar dat neemt
niet weg dat de classis ten tweede male had uitgesproken dat Geelkerken
zich in zijn journalistieke arbeid niet hield aan de belijdenis.

Daarna toog de commissie van advies aan het werk en meldde Geelkerken
de eer te hebben hem te dagvaarden om over zijn antwoord van gedachten
te wisselen.19 Deze weigerde echter hieraan gehoor te geven.20 In de eerste
plaats omdat hem nooit officieel bekend was gemaakt wie in de commis-
sie zitting hadden, en in de tweede plaats omdat deze commissie geen en-
kel recht had om iemand te citeren.21 Dat hij zelf nog in 1924, als lid van een
classicale adviescommissie, Van der Vaart Smit en Tom had uitgenodigd
om hun standpunt duidelijk te maken, schijnt hij gemakshalve te zijn
vergeten. Dat is dan ook tegen hem gebruikt.22 Geelkerken heeft zich bui-
tengewoon aan de term ‘citeren’ geërgerd, hoewel daarvoor eigenlijk geen
reden was. Hij was in een kerkelijke procedure verzeild geraakt en vanouds
was daar de term citeren gangbaar. Hij werd gedagvaard, om het in juridi-
sche termen te zeggen.

Natuurlijk werd Geelkerken ten tweede male geciteerd, maar niet dan
nadat eerst de samenstelling van de commissie en de agenda waren ge-
meld.23 Ook nu weigerde hij te verschijnen. En ook nu weer voerde hij aan
dat een kerkelijke commissie geen recht had om hem te citeren.24 Wel had
de classis het recht om Geelkerken uit te nodigen voor een gesprek.

In dezelfde brief wraakte Geelkerken zijn collegae Van Schelven en Von -
kenberg als lid van de commissie. Van Schelven in verband met de hierbo-
ven genoemde artikelen in de Amsterdamsche Kerkbode. Hij werd ‘algemeen
gehouden voor den schrijver van de “twee infame artikelen”’ in de Amster -
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damsche Kerkbode van 2 augustus 1925. Wat betreft Vonkenberg kon hij ver-
wijzen naar een ingediend bezwaarschrift van S. van Erk. Deze diaken van
Amsterdam-Zuid, die al eerder een bezwaarschrift had ingediend,25 maak-
te bezwaar tegen de aanwezigheid van Vonkenberg als lid van de commis-
sie van advies.26 Die had zich namelijk in het verleden na afloop van een
kerkdienst en onlangs in een persoonlijk onderhoud met Van Erk zeer nega-
tief over Geelkerken uitgelaten. ‘Kijk eens, broeder, de zaak staat zóó: of
Dr. G. moet de Kerk uit, óf ik ga eruit. Beiden, hij of ik, met ons gevolg’, zo
gaf hij het gehoorde weer.27 Een derde reden voor Geelkerken om de com-
missie te wraken was de verklaring van de commissie dat het advies van
22 april 1925 geheel ‘zelfstandig was opgemaakt’, maar dat inmiddels al-
gemeen bekend was dat de commissie zich daarbij had laten adviseren
door H.H. Kuyper. Dat kon niet anders dan twijfel wekken aan ‘hun waar-
heidszin’. Verder protesteerde Geelkerken tegen de suggestie dat hij tij-
dens het onderhoud met de commissie op 1 april 1925 ‘hoogst bedenkelijke
uitlatingen inzake de leer’ zou hebben gedaan28 en sprak hij uit nog steeds
niet te weten waarover de commissie navraag wilde doen. Het woord ‘na-
vragen’, zo treiterde hij, kende hij alleen in verband met examina en zijn
kerkelijke examens had hij reeds lang achter zich. Maar mocht de classis,
ondanks zijn antwoord, behoefte hebben aan het stellen van vragen, dan
zag hij deze ‘van haar’ tegemoet. Met andere woorden: hij richtte zich over
het hoofd van de commissie rechtstreeks tot de classis. De zaak zelf was
reeds lang uit het zicht verdwenen, het was een persoonlijke strijd gewor-
den, met de integriteit van gerenommeerde kerkbestuurders als kern en
met formele en formalistische argumenten als steekwapens.

Op de classisvergadering van 23 september kwam Geelkerkens antwoord
aan de orde.29 De sfeer was inmiddels nog meer gespannen en vergiftigd
dan tevoren. Dat bleek wel bij de behandeling van het bovengenoemde
bezwaarschrift van Van Erk.30 Tijdens de behandeling van die klacht noem-
de Vonkenberg Van Erk een zenuwachtig type en stelde hij dat zijn bewe-
ring niet waar was. De vergadering ging over tot de orde van de dag.31

Een ander punt van irritatie was dat de commissie ondanks eerdere toe-
zeggingen haar rapport en eventuele andere stukken niet had rondge-
stuurd.32 Nogal wat afgevaardigden vonden het moeilijk om hun stand-
punt over de voorstellen van de commissie te formuleren zonder kennis
van de stukken. De commissie verdedigde zich echter door te wijzen op de
te korte tijdsspanne die haar gegeven was om alle stukken te vermenigvul-
digen. Een voorstel van Sillevis Smitt om alle belangrijke stukken te laten
drukken en de vergadering een week te schorsen, haalde het niet.
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Gezien de verhoudingen in de classis – de zaak-Geelkerken was nog geens -
zins een gelopen race – acht ik het niet onwaarschijnlijk dat hier sprake is
geweest van een bewuste strategie. Het gaf de commissie van advies een
groot voordeel in de discussie over haar aanbevelingen. Voor haar was het
point of no return al bereikt op 1 april, toen Geelkerken tegenover Van
Schelven kwam te staan. Ze was er zeer op gebrand haar visie door te druk-
ken. Ook blijkt dat Schouten de kwestie snel wilde afhandelen en dat hij
weigerde de considerans van de aanbevelingen te bespreken. Blijkens de
aantekeningen van de afgevaardigde van Amsterdam-Zuid riep Bomas op
een gegeven moment uit: ‘Wij worden het zat.’33 Dat zal best, maar niet
uitgesloten mag worden dat de commissie vreesde haar zaak te gaan ver-
liezen. Ze zette de vergadering behoorlijk onder druk. Het gevolg hiervan
was dat de considerans niet aan de orde kwam, het bleef bij de behande-
ling van de adviezen.34 De classis meende over de adviezen te kunnen oor-
delen zonder de gronden bestudeerd te hebben waarop deze stoelden,
daar althans kwam deze handelwijze op neer.

De commissie constateerde dat Geelkerken de vragen niet werkelijk had
beantwoord en dat hij dus in gebreke was gebleven. Een verdere schrifte-
lijke behandeling achtte zij niet nuttig gezien de dubbelzinnige of ont-
wijkende wijze waarop Geelkerken tot nog toe op de vragen was ingegaan
en ze stelde voor om Geelkerken nogmaals te citeren om hem mondeling
te ondervragen over zijn standpunten.35 Ook wenste de commissie advies
te vragen aan de hoogleraren van de theologische faculteit van de vu en van
Kampen. Deze en enkele andere voorstellen werden onveranderd aange-
nomen, steeds met een paar stemmen tegen. Ondanks bezwaar van de
 afvaardiging van Amsterdam-Zuid en van de predikanten D. Sikkel en
W.G. Har ren stein bleef de term ‘citeren’ gehandhaafd, daar de vergade-
ring meende dat het recht van citatie vanouds vaststond.36 Wel werd be-
sloten dat Geel kerken de volgende keer door de classis zou worden geciteerd,
dus niet door de commissie van advies.

Met dat de classis besloten had de theologische hoogleraren om advies te
vragen, had zij haar zwaarste geschut in stelling gebracht, ze poogde haar
oordeel over Geelkerken te bekronen met een schijn van gereformeerde
wetenschappelijkheid.37 Niet vergeten mag worden dat het gereformeerde
hooglerarenkorps buitengewoon kwetsbaar was en daarmee een belang-
rijk wapen in de hand van de kerkelijke autoriteiten. De kerken hadden
de afgelopen jaren meer dan eens hun tanden laten zien toen ze van me-
ning waren dat enkele hoogleraren van het goede pad dreigden af te wij-
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ken. De theologische faculteit van de vu werd als het ware door de kerken
gegijzeld. Niet alleen stond het de hoogleraren niet vrij alles naar buiten
te brengen wat ze vonden, ook het beleid van de faculteit werd nauwkeurig
gevolgd, becommentarieerd en als het moest in zekere richting gestuurd.
Vrij van de kerk waren de hoogleraren van de Faculteit der God geleerd -
heid bepaald niet, in Kampen stonden ze regelrecht in dienst van de kerk.
Het was dus een slimme zet om de hoogleraren in te zetten tegen Geel -
kerken. Op 7 en 8 oktober 1925 vergaderden zij. Ze hadden alle stukken
ingezien en spraken met de commissie van advies.

De hoogleraren waren van mening dat de coupure in het licht van Geel -
kerkens weigering om het ‘bedoeld noch gezegd’ uit te spreken de classis
zeker rechtvaardigde om een nadere verklaring van gevoelen te vragen. Ook
meenden ze dat de antwoorden die Geelkerken op de gestelde vragen had
gegeven ‘bedenkelijke uitlatingen’ bevatten ten opzichte van het gezag der
heilige Schrift en dat iemand die de historiciteit van het verhaal van Genesis
2 en 3 aantast, in strijd kwam met Schrift en belijdenis. Ze adviseerden om de
vragen van 8 juli opnieuw aan Geelkerken voor te leggen maar in de eerste
vraag Genesis 1 weg te laten ‘aangezien de bewuste preek-“coupure” daarop
geen betrekking had’. In geval Geelkerken zou blijven weigeren deze vra-
gen te beantwoorden, adviseerden ze om de particuliere synode te verzoeken
ten spoedigste een vervroegde generale synode te doen bijeenkomen.38 Dat
was overigens geen taak van een particuliere synode en viel derhalve ook
niet onder haar bevoegdheid. De kerk van Assen, door de synode van Utrecht
(1923) aangewezen als roepende kerk, was bevoegd een buitengewone of ver-
vroegde synode samen te roepen op verzoek van twee particuliere synodes.

Op instigatie van R.H. Woltjer deed de kerkenraad van Amsterdam-
Zuid een poging om nog enige invloed uit te oefenen en vroeg een gesprek
aan met zowel de hoogleraren van de vu als die van Kampen.39 Het feit dat
de hoogleraren het niet nodig vonden met Geelkerken te spreken alvorens
met hun advies te komen, toont al aan hoe eenzijdig zij zich lieten voor-
lichten, en de kerkenraad poogde daaraan iets te doen.40 De faculteit gaf
echter geen gehoor aan deze oproep, onder meer omdat haar advies reeds
was gegeven.41 Anders lag dat in Kampen, waar een afvaardiging bestaan-
de uit R.H. Woltjer, A. Naafs en G. Koster vriendelijk door de hoogleraren
werd ontvangen. De toon van het gesprek was broederlijk, misverstanden
werden weggenomen.42 Maar ondertussen was het advies reeds lang ver-
strekt en was de trein richting ‘Assen’, mét Kamper goedkeuring, vertrok-
ken. De synode zou er komen. De ontkenning, als zou het in het advies niet
om een veroordeling van Geelkerken gaan, achtte deze zelf niet geloof-
waardig en hij heeft daartegen geprotesteerd.43
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Toen het advies van de hoogleraren in de pers was verschenen, besloot
de kerkenraad van Amsterdam-Zuid te protesteren omdat het zonder toe-
lichting was verspreid en daarom een heel verkeerde indruk wekte.44 De
raad verklaarde dat Geelkerken nimmer iets had gezegd of geschreven dat
inging tegen Schrift en belijdenis. Men besloot tevens de hoogleraren Van
Gelderen en Hepp, beiden behorend tot de kerk van Amsterdam-Zuid, een
bezoek te brengen. Men wilde hun de vraag voorhouden waarom ze met
hun bezwaren niet naar de kerkenraad of Geelkerken zelf waren gekomen.
Dat leverde niet veel op.45 Dezelfde vraag wilde men ook aan H.H. Kuyper
voorleggen. Die had gesteld dat hij niet gemachtigd was om namens de
theologische hoogleraren te melden welke bedenkelijke uitlatingen men
bij Geelkerken had gehoord, maar dat hij dat in een persoonlijk gesprek
gerust wilde toelichten. De raad besloot daarom die informatie op te vragen,
maar een verslag waaruit blijkt dat dit gesprek heeft plaatsgevonden, trof
ik niet aan.46

classicaal slotakkoord
Het moderamen van de classis nodigde, conform de besluiten van de vori-
ge vergadering, Geelkerken uit om op 13 oktober aanwezig te zijn op de
vergadering van de classis, maar deze volstond met een schriftelijk ant-
woord.47

Het verslag van de commissie van advies, die met de theologische hoog-
leraren van de vu en van Kampen had overlegd, kwam op diezelfde verga-
dering aan de orde.48 Opvallend in het advies van de hoogleraren is dat
het een eenparig advies was. Met andere woorden: ook Van Gelderen had
hiermee ingestemd, en dat terwijl hij een halfjaar eerder nog zijn handteke-
ning had gezet onder een adres van 650 belijdende leden van de kerk van
Zuid, waarin dezen protesteerden tegen het gebruik van het onderteke-
ningsformulier en verklaarden nooit iets ongereformeerds in Geel ker -
kens prediking te hebben gehoord.49 Dat Van Gelderen met het advies der
hoogleraren instemde, is hem dan ook zeer kwalijk genomen, en niet al-
leen door Geelkerken.50 Het schijnt dat Woltjer sindsdien zijn collega nooit
meer heeft willen groeten.51 Toch had Van Gelderen meer moeite met de
gang van zaken dan uit zijn stemgedrag was gebleken. Dit kwam aan het
licht toen zijn archief werd geraadpleegd en verwerkt.52 Achteraf betreur-
de hij het – in een brief van 18 oktober 1925 aan een Kamper collega – dat de
hoogleraren de rol van adviseur op zich hadden genomen, beter ware het
geweest indien zij als onpartijdige arbiters waren opgetreden.53 Er was
echter op zo grote spoed aangedrongen, dat er zelfs geen tijd was geweest
om als hoogleraren zonder deputaten van de classis de zaak eerst eens rus-
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tig te overwegen. Hij stelde daarom voor naar Kampen te komen om de zaak
te bespreken en te bezien wat ze zouden kunnen doen om Geelkerken
voor het kerkverband te behouden.54 Of het tot zo’n gesprek is gekomen,
heb ik niet kunnen achterhalen, de wens ertoe laat wel iets zien van de in-
tentie van Van Gelderen en van de uitgeoefende pressie. Hij betreurde het
echter ook, zo blijkt uit een andere brief, dat Geelkerken het ‘bedoeld noch
gezegd’ niet had willen uitspreken, de preekcoupure was niet eenduidig,
maar hij achtte het niet onmogelijk dat de gang van zaken op de synode
een loop zou nemen waardoor Geelkerken ‘met zijn uitnemende gaven’
behouden zou blijven voor de Gereformeerde Kerken.55 Zijn grote vrees
was echter de ‘hautaine houding’ van Geelkerken.56

Tijdens de bespreking van het verslag van het gesprek met de hooglera-
ren op de classisvergadering van 13 oktober bleken Van Loon en ds. Sillevis
Smitt er bezwaar tegen te hebben om deze weg te gaan.57 Schouten daaren-
tegen wees op de houding van Geelkerken tijdens de classisvergadering
van 18 maart 1925, waar deze geweigerd had het ‘bedoeld noch gezegd’ uit
te spreken en de classis had uitgedaagd het ondertekeningsformulier voor
predikanten in werking te stellen. Later was duidelijk geworden dat die
weigering van Geelkerken wel degelijk in verband stond met de coupure,
zo betoogde Schouten, die daarbij uitvoerig sprak over hetgeen zich ‘in het
kamertje’ had afgespeeld. Ook had de commissie behoefte om te reageren
op hetgeen Geelkerken in zijn laatste brochure over het datumbriefje had
opgemerkt. Breukelaar stelde dat het advies door hem was opgesteld en
daarna besproken en vastgesteld was op een commissievergadering. De
commissie heeft nooit gezegd dat men niet met anderen heeft gesproken
of ook geen kerkrechtelijke adviezen heeft gevraagd. Ze kon inderdaad
niet meer ontkennen dat er overleg had plaatsgevonden met H.H. Kuy -
per. ‘Maar het advies en de vragen zijn geheel zelfstandig opgesteld.’58

Ondanks het feit dat dit niet geloofwaardig klinkt en iedereen kon aan-
voelen dat het overleg met Kuyper wel degelijk van invloed was geweest,
werden de voorstellen van de commissie door de classis aanvaard.

Voordat het antwoord van Geelkerken op het verzoek om voor de com-
missie te verschijnen behandeld werd, verscheen Van Erk nogmaals ter
vergadering om zijn gram te halen over de denigrerende uitlatingen van
Vonkenberg over hem, gedaan tijdens de vorige classisvergadering. 59 Het
leverde niet meer op dan een onverkwikkelijke discussie tussen Vonken -
berg en Van Erk.60 Overigens wees Sillevis Smitt diezelfde vergadering op
kwalijke uitspraken van een der andere commissieleden, die volgens hem
over Geel kerken gezegd zou hebben: ‘Hij gaat eruit.’ Het bleek om Bomas
te gaan, die zich later gedrongen voelde om te stellen dat hij dit in voor-
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waardelijke zin had gezegd.61 Ondertussen was ook duidelijk geworden
dat Van Kooten zijn klacht over Geelkerkens visie op Job niet goed behan-
deld achtte en zich daarom tot de classis had gewend. Deze richtte zich tot
de raad van Amsterdam-Zuid met een aansporing de zaak ten spoedigste
af te handelen.62 Daarna – de sfeer was er natuurlijk niet beter op gewor-
den – kwam het antwoord van Geelkerken op de derde uitnodiging tot een
gesprek aan de orde.63

In zijn antwoord maakte Geelkerken onder meer opnieuw bezwaar te-
gen het ‘citeren’. Daarvan is in de kerkorde geen sprake. Ook wees hij op
het feit dat het hem niet duidelijk was met welk doel hij ter vergadering
diende te verschijnen. Hij meende in zijn brief van 5 september duidelijk
genoeg te zijn geweest, en bovendien had hij bij geruchte zoveel van de
gewenste mondelinge ondervraging vernomen dat hij dit kerkrechtelijk
ontoelaatbaar en moreel verwerpelijk achtte. Wilde de classis de vragen
schriftelijk stellen, dan was hij bereid deze te beantwoorden. Hij kwam dus
terug op zijn eerdere toezegging bereid te zijn tot een gesprek met de classis.
Een en ander op advies van zijn vriend Buytendijk, zoals we zullen zien.

Gezegd wordt dat de classis over de brief van Geelkerken zeer langdu-
rig heeft gedelibereerd en dat Breukelaar nog tijdens de vergadering ad-
vies heeft ingewonnen van H.H. Kuyper.64 De classis betreurde het dat
Geelkerken niet ter vergadering was verschenen en keurde zijn reactie op
voorstel van de commissie van advies af. Onder meer werd gesteld dat het
recht van citatie historisch vaststond en door het ondertekeningsformu-
lier wordt verondersteld. Verder besloot men hem niet te schorsen65, hoe-
wel men meende daartoe gerechtigd te zijn, maar aan de particuliere syno-
de van Noord-Holland te verzoeken een buitengewone generale synode
bijeen te roepen.66 Reden daarvoor was het feit dat de zaak die in het geding
was, het gezag der Schrift, van algemeen belang was voor de Gerefor meer -
de Kerken in Nederland.67 Verder overwoog de classis dat zij zich hiermee
in een historische lijn bevond, daar destijds ook over de remonstranten
door een synode was beslist. Een en ander diende zo spoedig mogelijk af-
gehandeld te worden met het oog op de grote beroering die de zaak-Geel -
kerken teweeg had gebracht. Geelkerken werd opgeroepen niet langer de
publiciteit te zoeken om de publieke opinie te bewerken ‘wat tot een een-
zijdige en veelszins onjuiste voorstelling aanleiding gaf’. De kerkenraad
van Amsterdam-Zuid werd vermaand omdat deze niet gepoogd had Geel -
kerken af te houden van de ingeslagen weg.

Toen de classis op 9 december voor het eerst weer vergaderde – als steeds
in de gereformeerde kweekschool in de Kerkstraat – werd er een pakje be-
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zorgd dat na opening een paling bleek te bevatten, ongetwijfeld een zin -
speling op de slang uit Genesis 3. Buiten de kring der Gereformeerde
Kerken riep de kwestie-Geelkerken vooral spotlust op.68

de particuliere synode
Op 14 oktober diende de zaak-Geelkerken op de particuliere synode.69

Het was in feite een voortzetting van de op 24 juni 1925 verdaagde zitting,
waar het beroep van Geelkerken tegen een drietal besluiten van de classis
en het bezwaarschrift van de kerk van Amsterdam-Zuid aan de orde waren
gekomen.70 Er was toen een commissie benoemd onder anderen bestaan-
de uit J.L. Schouten en W. Breukelaar.71 Bezwaren van de kerkenraad van
Amsterdam-Zuid en anderen tegen de samenstelling van deze commissie
werden op 14 oktober door de vergadering onder voorzitterschap van Breu-
kelaar terzijde geschoven.72 Daarna kwam een gedeelte van het rapport
van de synodale adviescommissie aan de orde.73 Vervolgens ging de verga-
dering, volgens Geelkerken onverwacht,74 over tot de behandeling van het
verzoek van de classis Amsterdam en besloot men de kerk van Assen te vra-
gen nog dit jaar een bijzondere synode samen te roepen. Breukelaar, Schou -
ten, Bomas en G. van Zeggelaar (ouderling van de Gereformeerde Kerk te
Ransdorp) werden als afgevaardigden benoemd.75 In de discussie bleek het
feit dat Geelkerken de publiciteit had gezocht en had geweigerd om tot een
gesprek te komen van doorslaggevende betekenis is geweest om een gene-
rale synode bijeen te roepen.76 Nadat hiertoe besloten was, honoreerde de
vergadering het verzoek van Amsterdam-Zuid om gehoord te mogen wor-
den in deze zaak.77 Zo verschenen nog diezelfde veertiende oktober Wolt -
jer, Van Loon en Naafs ter vergadering om het bezwaarschrift van de ker-
kenraad van Amsterdam-Zuid toe te lichten.78 Woltjer voerde het woord.
Hij benadrukte dat hij en anderen steeds met veel genoegen de prediking
van Geel kerken bijwoonden, hij keurde het af dat dezelfde personen zo-
wel in de classis als in de particuliere synode belangrijke functies vervul-
den in deze kwestie, hij stelde dat het voor de achttien ouderlingen vast-
stond dat Geelkerken niet gezegd heeft wat Marinus meende gehoord te
hebben en dat hij het betreurde dat de zaak voor een generale synode
kwam.

Daarna ging de vergadering over tot de behandeling van het vervolg van
het rapport over het bezwaarschrift van Geelkerken. Brussaard stelde daar -
bij voor een nieuwe commissie te benoemen die de hele kwestie opnieuw
zou bekijken.79 Dat voorstel werd verworpen, nadat de synode de behan-
deling van het rapport over het bezwaarschrift van Geelkerken had afge-
rond en had ingestemd met het advies van de commissie.80 Daarmee werd
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het bezwaarschrift van Geelkerken afgewezen en het beleid van de classis
ondersteund. Dat dit niet anders kon nadat men reeds besloten had een
generale synode samen te laten roepen spreekt vanzelf. De afwikkeling
van de zaak was na dat besluit in feite een formele aangelegenheid.81

Tot die afwikkeling behoorden ook de bezwaarschriften van Van Kerk -
hof over de liturgie, Van der Schaar inzake de perspolemiek inzake Saul en
David, en E. van Beek e.a. inzake de recensie van Geelkerken over Ober -
mans prekenbundel. Van Kerkhof vond geen gehoor, de anderen dienden
zich, waar het confessionele bezwaren betrof, te wenden tot de generale
synode en waar het praktische bezwaren inzake het handelen van de ker-
kenraad betrof tot de classis.82 Ook Van Kooten zou zich tot de generale
synode wenden, want toen de zaak uiteindelijk door de raad van Amster -
dam-Zuid behandeld werd, verklaarde deze onder meer zich niet bevoegd
om over de wetenschappelijke kant van de zaak uitspraak te doen.83

steun van vrienden en bekenden
De hoeveelheid post aan het adres van Geelkerken nam vanaf september
snel toe. Veelal waren dat steunbetuigingen, maar er waren ook kritische
brieven, een enkele keer waren het brieven waarin Geelkerken werd opge-
roepen zich te bekeren van zijn heilloze weg. Een grappenmaker deed een
poging Hepp en Geelkerken met elkaar in gesprek te brengen of, als het
niet serieus bedoeld was, op een ludieke manier duidelijk te maken hoe
kwalijk het was dat beiden wel over maar niet met elkaar spraken. Geel -
kerken ontving namelijk een briefkaart van Hepp dat deze hem op een be-
paald uur wilde ontvangen, waarop Geelkerken Hepp antwoordde dat hij
van geen verzoek om een onderhoud wist, en Hepp reageerde met de me-
dedeling dat hij hem helemaal niet had uitgenodigd voor een gesprek.84

Netelenbos – het kan niet anders – stak zijn vriend een hart onder de riem
en vertelde dat hij de ‘rooie Aalders’ (G.Ch. Aalders) in de trein was tegen-
gekomen en hem eens flink de waarheid had gezegd. Deze, van zijn kant,
had zich boos gemaakt over het optreden van Geelkerken, en Netelenbos
kon niet anders dan melden dat de stemming aan de vu voor Geelkerken
niet gunstig was. Verder sprak hij op spottende toon over H.H. Kuyper als
Rabbi Akiba, en over Van Schelven als Kajafas. Woedend was hij op Van
Gel deren en Bouwman die hun mond hielden terwijl ze spreken moesten.
‘Lafaards!’85 Van Schelven (geboren 1847) deed er beter aan, zo meende
Nete  len bos, zich bezig te houden met dood en eeuwigheid dan jongere
collega’s beentje te lichten, daarmee doelend op diens hoge leeftijd.

Kritischer was Geelkerkens gemeentelid G. de Lugt, die hem een bemoe -
digende brief zond, maar toch ook memoreerde hoe hij zich nogal eens
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aan Geelkerkens scherpe bewoordingen had gestoord. Hij spoorde hem aan
mensen die hem bezochten met liefde en geduld te benaderen.86 De beken-
de J.H. Houtzagers, de eerste dolerende predikant, die het helemaal met
Geelkerken eens was, sprak over diens prikkelbaar gestel, ‘gij zijt wel een
opgewonden standje’, en raadde hem aan zijn kalmte niet te verliezen.87

Weer een ander smeekte hem om toe te geven; zijn trouwe ouderling J.K.
van Loon stelde hem de vraag of het geen goede strategie zou zijn alle vra-
gen simpelweg met ‘ja’ te beantwoorden.88 Collega A.G. (Barkey) Wolf wees
op de vele steun die Geelkerken in den lande ontving. Hij zag de strijd ‘als
een strijd om den ootmoed, om de eerbied en het afstand bewaren tegenover
het Woord van God; als de dolkstoot van het intellectualisme, dat meent
te kunnen “begrijpen”’.89 Gunning schreef hem regelmatig bemoedigen-
de briefjes, vaak als reactie op een toegezonden brochure of nummer van
de Overtoomsche Kerkbode.90 G.G. Gijben en anderen legden hun visie tevens
neer in brochures. Geelkerken stond er niet alleen voor.91

Buytendijk, sinds januari 1925 hoogleraar te Groningen, was in alle staten
over het besluit van de classis om advies van de theologische hoogleraren
te vragen. De theologische hoogleraren van de vu achtte hij onbekwaam
en/of oneerlijk. ‘Die kerels weten van kenleer enz niets.’ Ook zijn tweede
brief van diezelfde dag had iets panisch. Hij vond dat er wat moest gebeu-
ren en deed een aantal suggesties. Vooral waarschuwde hij Geelkerken om
niet op de uitnodiging tot een mondelinge bespreking in te gaan. Mon de -
ling, dat betekende volgens hem dat Geelkerken voor de wilde dieren werd
geworpen. Het thema vergde jaren studie, geen mondelinge bespreking.
Als die eis gehandhaafd bleef en de ‘Synode stemt deze eisch toe, dan is
voor mij de Geref. Kerk, de Kerk van den Duivel’. Wel was hij er innerlijk
van overtuigd ‘dat het Jezus’ wil is, dat een verzoek om schriftelijke behan-
deling moet worden ingewilligd’.92 Maar Buytendijk deed meer dan zijn
vriend van adviezen voorzien.

In de Overtoomsche Kerkbode van 20 september 1925 had Buytendijk een
stuk geplaatst, waarin hij sprak over de ouderdom van de aarde. Toen hij
de tekst aan Geelkerken zond, vroeg hij zich af: ‘Zullen zij ons durven ban -
nen, het geboefte?’ De hoogleraren zouden ongetwijfeld gaan spreken,
als orakels, zo verwachtte hij. ‘Zij zijn nog stommer dan de rest.’93 Voor de
lezers ging hij in op de vraag waarom Geelkerken niet eenvoudig ja zei op
de gestelde vragen. Hepp had zich in De Reformatie voor het spreken der
slang beroepen op Calvijn e.a. Dat maakte natuurlijk veel indruk op de ge -
zagsgetrouwe achterban. Maar er werd in gereformeerde kring ook anders
gedacht, zo stelde hij. In dit verband verwees hij naar een bespreking met
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H. Bavinck (overleden in 1921) in de kring van oud-ncsv-leden over Genesis
1-3, die gesteld had dat een naïef-realistische opvatting ons geestelijk in-
zicht beperkt. Helaas was er een overgrote voorzichtigheid bij hem te con-
stateren. De mensen zijn er nog niet rijp voor, zo had Bavinck gemeend.
Buytendijk had ook regelmatig gesproken met Aalders en Van Gelderen
over de eerste hoofdstukken van Genesis en de ouderdom van de aarde en
stelde dat Van Gelderen een afwijking van de traditionele opvatting over
de ouderdom van de aarde acceptabel achtte. In de kring der vu realiseer-
de men zich, aldus Buytendijk, dat voortgang van de wetenschap veran-
dering van opvatting over Genesis 1-3 met zich meebrengt en dat er rond
Genesis 1-3 onoplosbare moeilijkheden bestaan. Hij eindigde zijn stuk
met de oproep aan hen ‘die tot oordeelen eenigszins bevoegd zijn’, om nu
eindelijk eens uit te spreken wat hij in persoonlijke gesprekken zo vaak had
mogen vernemen.

Een week later antwoordde Van Gelderen in dezelfde Overtoomsche Kerk -
bode dat hij inderdaad van mening was dat een afwijking van de traditio-
nele opvatting van de ouderdom van het menselijk geslacht moet worden
aanvaard. Maar hij had dat ook al eens in het openbaar gezegd.94 Er heeft,
zo herhaalde hij hier, een langere tijdsruimte gezeten tussen Adam en Noach
dan tot nog toe werd aangenomen. Ook erkende hij dat de voort gaande
ontwikkeling invloed heeft op de Bijbeluitleg en dat de populaire exegese
voor herziening vatbaar was. Alleen, hij wilde dat pas publiceren als hij er
volkomen zeker van was.

Buytendijk reageerde verheugd en legde direct een verband met de vra-
gen die Geelkerken door de classis waren voorgelegd.95 Want als het waar is
wat Van Gelderen had gesteld, kan een wetenschappelijk geschoold man
niet eenvoudig antwoorden met ja of nee. Hij deed daarom een beroep op
Van Gelderen om te voorkomen dat Geelkerken onderworpen zou wor-
den aan een kruisverhoor. Korte tijd later zou hij zich verweren tegen het
verwijt dat hij uit de school had geklapt door in te gaan op wat in persoon-
lijke gesprekken gezegd was.96 Hij betoogde met klem dat Bavinck over-
tuigd was van het feit dat de culturele veranderingen moesten leiden tot
een andere Schriftvisie. Hij noemde in het bijzonder Bavincks uitlatingen
op een bijeenkomst van vu-hoogleraren, de zogenaamde ‘professoren-
krans’. Het kan niet anders dan dat het ging over Genesis 1. ‘Wijl de be-
trouwbare resultaten van de nieuwere natuur- en geschiedwetenschap
onvereenigbaar zijn met de gewone exegese van het bijbelsch scheppings-
verhaal, is het noodig deze exegese inzonderheid ten opzichte van den
tijd, den duur en de orde van het scheppingswerk te herzien.’97

Kritisch en verontrust op het stuk van Van Gelderen was de reactie van
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H.L. van Bruggen.98 Hij wilde geen Bijbel, pasklaar gemaakt naar de maat
die de wetenschap aangeeft, zo hield hij Van Gelderen voor. Het antwoord
van de hooggeleerde was een beetje neerbuigend. Hij sprak Van Bruggen
aan als ‘mijn zoon’ (hij was 25 jaar) en wees erop dat hij langer met deze
vragen bezig was dan Van Bruggen leefde. Hij achtte hem niet bevoegd om
te oordelen over zijn standpunt. Van Bruggen was boos over het zijns in-
ziens ‘onbehoorlijke’ stuk van Van Gelderen, maar deze weigerde verder
om hem te antwoorden.99 Maar met dat Van Gelderen Van Bruggen onbe-
voegd verklaarde, gaf hij de medestanders van Geelkerken een krachtig
wapen in handen. Was Marinus volgens Van Gelderen wel bevoegd om te
klagen? N.J. Verdam uit Zaandam vroeg zich af of het volk wél rijp was
voor de afwijkende mening van Van Gelderen, maar niet voor de afwijken-
de mening van Geelkerken. Geelkerken was slim genoeg om zowel de re-
actie van Verdam als die van Van Bruggen in de Overtoomsche Kerk bode op te
nemen. Andere reacties werden echter niet geplaatst.100 Kuyper deed een
poging de schade te beperken door te spreken van ‘ongewenste inmen-
ging’ en bezwaar aan te tekenen tegen het openbaar maken van persoon-
lijke gesprekken.101

Geelkerken lijkt niet bijzonder te hebben geleden onder alles wat zich af-
speelde. Zeker, hij was tot in het diepst van zijn ziel beledigd. Maar hij was
ook met een zeker genoegen de strijd aangegaan. Niet alleen omdat hij
wellicht wat arrogant was, niet omdat hij wellicht neerkeek op het ‘domi-
neesgedoe’ in zijn kerk. Hij had ook het gevoel dat er grote dingen ge-
beurden en stonden te gebeuren en dat het zijn roeping was deze strijd te
strijden. Dat bleek wel toen hij eind september een brief van J.H. Bavinck
ontving met het verzoek of hij legerpredikant in Nederlands Oost-Indië
wilde worden. De regering was namelijk voornemens drie legerpredikan-
ten aan te stellen en de deputaten van classis Batavia voor de geestelijke
verzorging van militairen mochten een voordracht invullen. Onwille keu -
rig had hij aan Geelkerken gedacht, en ook verschillende militairen had-
den hem op Geelkerken gewezen. Een legerpredikant in Indië moet iemand
zijn van ervaring, zo schreef Bavinck, een persoonlijkheid, hij moet niet
vreesachtig of zwak wezen want hij zal tegen veel op moeten boksen. Hij
moet zich thuis voelen bij ‘den gewonen fuselier’, maar ook een man van
genoeg wetenschap en beschaving zijn om zich te bewegen in officiers-
kringen, hij moet lezingen kunnen houden en er is een ‘zekere soepelheid
van beweging’ vereist, daar hij uiteraard in allerlei kringen te verkeren heeft
en Indië nu eenmaal vraagt naar geestelijken die niet al te veel dominee (sic)
zijn.102 In een tweede brief wees hij op de aanstaande komst van een Ly -
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ceum en op het hoge traktement, minstens 1000 gulden per maand.103 Maar
dit alles legde onvoldoende gewicht in de schaal. Nadat Geelkerken reeds
op 3 november per telegram zijn afwijzend antwoord aan Bavinck had doen
toekomen, schreef hij hem op 9 november een uitgebreide brief. Behalve
zijn leeftijd – hij was inmiddels 46 jaar oud – wees hij op de hangende
kwestie waardoor hij zich ‘tegenover hetgeen hier in de eigen gemeente
en daarbuiten blijkbaar door Gods Geest gewerkt wordt […] niet verant-
woord zou achten, wanneer ik thans, ook al loop ik de risico zelfs door een
Generale Synode te worden veroordeeld, mij aan dezen strijd en deze roe-
ping door een vertrek naar Indië onttrok’. 104 Zijn strijd en roeping lagen
in Amsterdam, zo heeft hij het gevoeld. Hij wist zich, zo schreef hij een an-
der, door God op een belangrijk keerpunt in de geschiedenis geplaatst.105

Profaner was zijn reactie toen hem ter ore kwam dat H. Colijn wel een baan
voor hem zou willen regelen. Hij was furieus. Wat denkt deze schavuit wel,
had hij uitgeroepen. Alsof Geelkerken zich voor een schotel linzenmoes
liet omkopen.106

persoffensief
Nadat Geelkerken begin september zijn tweede brochure in het licht had
gegeven, verscheen begin oktober Nadere mededeelingen inzake mijn kerkelijk
geding (Amsterdam 1925). Daarin bracht hij belangstellende lezers op de
hoogte van de jongste ontwikkelingen en lichtte hij hen voor over ‘het brief-
je’ van Van Schelven aan H.H. Kuyper en over hetgeen zich afgespeeld had
in ‘het kamertje’, waar hij tijdens de classisvergadering van 1 april 1925 tot
tweemaal toe overleg met de commissie van advies had gevoerd. Alle cor-
respondentie uit de maand september werd in hoofdstuk iv opgenomen.
Als bijlagen werden de eerder gememoreerde artikelen uit de Amsterdam -
sche Kerkbode van begin augustus opgenomen, evenals de reactie daarop
van de kerkenraad van Amsterdam-Zuid in de Overtoomsche Kerkbode. Ook
nam Geelkerken een deel van een artikel uit de Overtoomsche Kerkbode van
27 september over, een stuk van R.H. Woltjer, anoniem geplaatst, over 
A. Kuypers visie op de slang.107 Over hetgeen al dan niet in deze brochure
moest en kon worden geplaatst, had Geelkerken advies gevraagd aan een
bevriende jurist uit Bloemendaal.108 Zo verstandig en argwanend was hij
dus wel, dat hij zijn vingers niet wilde branden aan een rechtszaak.

Maar hierbij bleef het niet. Geelkerken zocht de aandacht van het grote
publiek, tot ergernis van velen. Toen Geelkerken in oktober aan De Tele -
graaf, Het Handelsblad en de Nieuwe Rotterdamsche Courant een interview had
toegestaan, brak een storm van kritiek los.109 Ook Buskes reageerde kri-
tisch, maar Geelkerken verweerde zich met de opmerking dat er niets ver-
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keerds aan een dergelijk interview was. Bovendien was veel kerkelijke en
christelijke pers zeer bevooroordeeld, zo meende hij.110 Steun voor zijn in-
terviews vond hij bij De Moor, die veel meer moeite had met de classis die
geen verslagen gaf van haar vergaderingen dan met het geven van inter-
views aan de niet-christelijke pers door Geelkerken.111 Opnieuw, net als in
de discussie over de gezangen, betoonde De Moor zich een onafhankelijke,
faire commentator, die de mensen niet naar de mond praatte. Overigens
stond De Moor met zijn waardering voor deze interviews betrekkelijk al-
leen, maar achteraf kan men niet anders dan hem gelijk geven. De inter-
views zijn zakelijk en netjes. Hier valt Geelkerken niets te verwijten.

In De Telegraaf lag de nadruk op zijn Schriftvisie. Geelkerken was niet
modern, hij was niet ethisch, maar hij keerde zich tegen het conservatis-
me dat de Schrift als Woord Gods verwart met de eigen traditionele opvat-
ting over de Schrift. Verder sprak hij kritisch over het naar binnen gekeer-
de karakter van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Vandaar dat het
veel ergernis gaf dat hij optrok met lutheranen en hervormden. Hij was in
de loop der jaren ‘een niet welgevallig element’ geworden, en al jaren werd
er actie tegen hem gevoerd, zo stelde hij. In het Algemeen Handelsblad sprak
Geelkerken vooral over het werk in zijn gemeente en over de wijze waarop
hij invulling gaf aan het predikantschap. Er was in de jaren dat hij in Am -
sterdam-Zuid stond sprake van een opwekking. Een enkel woord slechts
wijdde hij aan de kwestie rond Genesis 3. Hij zette uiteen dat de Bijbel wel
het Woord Gods is, maar geen notariële optekening van de openbaring
bevat. Ook wilde hij wel kwijt dat hij de publiciteit had gezocht omdat hij
niet ‘in het verborgene’ wilde worden ‘afgemaakt’. In de nrc legde hij de
procedurele gang van zaken uit en sprak hij de verwachting uit dat hij ge-
schorst zou worden. Ook hier stelde hij dat hij het recht had zich in het
openbaar te verdedigen.

Tegenover deze publiciteit van de zijde van Geelkerken en enige mede-
standers stond een waar offensief van Hepp in De Reformatie. Hij was ervan
overtuigd dat de rust in de kerk zou terugkeren als de synode zich had uit-
gesproken.112 Vanaf juli 1925 schreef hij bijna wekelijks over de kwestie en
hij was de meest uitgesproken pleitbezorger van het zo snel mogelijk bij-
eenroepen van een buitengewone synode. Nadat eerst Van der Vaart Smit
en later Buytendijk De Reformatie hadden moeten verlaten werd het nu ieder
duidelijk dat er naar het inzicht van Hepp niet alleen binnen de redactie
van De Reformatie geen ruimte was voor de Jongeren, maar ook niet binnen
de Gereformeerde Kerken. Het pleidooi van Wielenga en anderen om naar
elkaar te luisteren, met elkaar te spreken en voor elkaar begrip op te bren-
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gen, was aan hem niet besteed. Maar dat werd reeds gevreesd toen men
hem benoemde tot hoogleraar. In 1926 plukte men de vruchten van een ver -
keerde benoeming, onder druk van behoudende krachten in de Gerefor -
meerde Kerken.113

Hepp werd in zijn ijveren voor een buitengewone generale synode
krachtig ondersteund door H.H. Kuyper.114 Dat was ook wel nodig, want
niet iedereen was van de noodzaak daartoe overtuigd. Uit een van zijn
pleidooien valt op te maken dat velen het een Hollands probleem vonden.
Met andere woorden, dat moet dan ook maar door de classis Amsterdam
of desnoods de particuliere synode van Noord-Holland worden opgelost.
Kuyper wees er echter op dat deze vergaderingen nu juist om een generale
synode hadden gevraagd. Bovendien, als zij wel tot een uitspraak waren
gekomen, had Geelkerken zich ongetwijfeld beroepen op de komende ge-
nerale synode. Een tweede thema dat hij aansneed was dat van het belang
der zaak. Was dit niet alles een kwestie van een lastig gemeentelid die een
preek verkeerd had verstaan en was de zaak niet opgeblazen als gevolg van
persoonlijke rivaliteiten? Maar Geelkerken staat aan het hoofd van een
richting, aldus Kuyper, die wat betreft het Schriftgezag nieuwe wegen
wenst in te slaan, banen die tenslotte wel op het ethische en het moderne
spoor moeten uitlopen. Geelkerken heeft een grote groep intellectuelen
achter zich.115 Met andere woorden: het gaat niet om een weerbarstige pre -
dikant, de eenheid van de Gereformeerde Kerken was in het geding, en de
kern van het geschil raakt het hart van de zaak: het gezag van het Woord
Gods. Daarmee stond de identiteit van de Gereformeerde Kerken op het
spel, en dus haar recht van bestaan. Dat alles rechtvaardigde het bijeenroe-
pen van een buitengewone generale synode. Dat ondertussen een ander
aspect van de gereformeerde identiteit, de zelfstandigheid van de plaatse-
lijke kerk, werd ingeruild voor een centralistische bestuursvorm, mag so-
ciologisch gesproken onontkoombaar zijn, opmerkelijk is het wel. Op dit
punt bleek het kerkrecht eenvoudigweg een instrument van de macht-
hebbers. Ove rigens was het een juiste taxatie dat de kwestie vooral een
Hollandse zaak was. Met name in de classis Haarlem heeft de kwestie-
Geel kerken veel beroering gewekt. Daarnaast was dat alleen in Friesland
het geval.116

Dit pleidooi van Kuyper verscheen kort voordat de particuliere synode van
Noord-Brabant en Limburg zich moest buigen over het verzoek van de
classis Klundert om de kerk van Assen te verzoeken een buitengewone ge-
nerale synode bij elkaar te roepen. Dat mocht deze kerk, aangewezen om
de eerstvolgende ‘gewone’ generale synode samen te roepen, alleen maar
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doen als zij daartoe van twee particuliere synoden het verzoek had gekre-
gen. Het was dus van het hoogste belang dat deze particuliere synode zich
achter Noord-Holland zou scharen. Vandaar de stevige bewoordingen van
Kuyper en vandaar dat de kerk van Amsterdam-Zuid zich tot de particu-
liere synode van Limburg en Noord-Brabant wendde om deze te informe-
ren.117 Ook probeerde zij de publieke opinie te beïnvloeden door haar brief
te publiceren.118 Het was ‘een nodeloos opgeblazen zaak’, waaraan de classis
Amsterdam grote schuld had. Toen het besluit gevallen was, werd Geel ker -
ken per omgaande geïnformeerd.119 Kort daarop kreeg Geelkerken van twee
Asser gemeenteleden het aanbod om tijdens de dagen dat hij vanwege de
synode te Assen moest zijn, bij hen te logeren.120

Ondertussen werd er ook nog druk gepolemiseerd over detailkwesties. Zo
greep Van Schelven na verschijning van Geelkerkens brochure Nadere mede -
deelingen naar de pen om de waarheid over ‘het kamertje’ en ‘het briefje’
uiteen te zetten.121 Ds. R.W. de Jong (Broek op Langedijk), scriba van de par -
ticuliere synode, had naar aanleiding van een sympathiebetuiging aan
Geel kerken opgeroepen met eventuele instemming te wachten totdat de
Acta van de particuliere synode waren verschenen. Men behoort nu een-
maal ook de andere partij te horen.122 Hij en Van Schelven kregen van Geel -
kerken een weerwoord waarin deze voet bij stuk hield wat betreft zijn
weergave van de feiten en bovendien stelde dat hun stukken wemelden van
onjuistheden.123 Tegenstanders van Geelkerken reageerden op de brochure
van K. van den Berg, waarin deze onder meer had gesteld dat er al jarenlang
een actie tegen Geelkerken werd gevoerd door een groep malcontenten.124

op weg naar de synode
De spanning liep in de tweede helft van 1925 snel op. Van Kerkhof en Van
der Schaar bestookten de kerkenraad met hun brieven. Maar er was ook
een sympathiebetuiging binnengekomen en een steuncomité-Geel kerken
opgericht.125 Toen door dit comité de wens was uitgesproken een bidstond
te organiseren, maakte Goslinga bezwaar.126 Eenzelfde verdeeldheid als in
de gemeente leefde, kenmerkte ook de kerkenraad. Ouder ling Schouten
had Geelkerken na de dienst van 27 september geen hand kunnen geven
omdat hij in zijn preek had gerefereerd aan een slepend strafproces en
vervolgens, doelend op zijn eigen kerkelijk proces, gewezen had op ‘die
andere moordzaak’. Dit bezwaar werd door de kerkenraad niet gedeeld.127

Toen de classisvergadering van 13 oktober 1925 op de raadsvergadering ter
sprake kwam, werden er kritische opmerkingen geplaatst aan het adres van
Van Vulpen, Joh.H. Musch en Van Kooten over hun optreden. D. van Beek
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gaf toe samen met Musch geapplaudisseerd te hebben, maar alleen toen
Breukelaar sprak over het ‘hooghouden van de waarheid’.128 De kerken-
raad behandelde eindelijk Van Kootens bezwaarschrift, maar gaf er geen
gehoor aan. Het feit dat Van Kooten heel lang over zijn bezwaren gezwe-
gen had speelde een rol, maar belangrijker was nog het argument dat het
hier om een theologische kwestie ging. Daarom achtte de raad zich niet
bevoegd hierover een uitspraak te doen. Dit was niet tot tevredenheid van
Van Kooten, die zich uiteindelijk tot de synode zou wenden.129 Toen op 12
november 1925 censura morum werd gehouden, had Bonda bezwaar tegen
Van Kooten, en Van Kooten tegen Bonda, terwijl ook Rietspoor en Luk kien
bezwaren hadden tegen Van Kooten. De kerkenraad sprak er zijn leedwe-
zen over uit dat Van Kooten op de classisvergadering had gezegd: ‘Er
wordt wel meer in de catacomben van de Parkkerk begraven onder de ce-
menten vloer.’130 Ondertussen had Van Dijken zijn emeritaat aangevraagd,
moesten er maatregelen genomen worden om zijn werk door te laten
gaan, moest er gestemd worden over nieuwe ambtsdragers en werd een
beroepingscommissie benoemd. Er stond dus nog wel meer op de agenda
dan de kwestie-Geelkerken, maar het is duidelijk dat zo niet de agenda
dan toch de sfeer vooral bepaald werd door de kwestie-Geel ker ken. Op -
val  lend is dat de medestanders veruit in de meerderheid waren. Waar het
op stemming aankwam, waren het steeds maar enkelen die tegen stemden,
zoals B. Ebling, J.C. van Vulpen, A. van Kooten en J. Schouten.
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Ook buiten Amsterdam was er veel aandacht voor de kwestie-Geel ker -
ken en dwong zij tot positiekeuze. Maar of het de kerken echt raakte, is nog
maar de vraag. Ridderbos noemde de hele kwestie een Hollands probleem,
en uiteindelijk stond Geelkerken betrekkelijk alleen. Maar er was wel veel
persaandacht en hier en daar kwamen de fricties die de kwestie met zich
meebracht ook naar buiten. De kerkenraad van Bilthoven bijvoorbeeld wei -
gerde het kerkgebouw ter beschikking te stellen aan de kiesvereniging
(van de arp), volgens de kiesvereniging omdat Geelkerken kwam spreken,
volgens de kerkenraad omdat hij het kerkgebouw nooit ter beschikking
van de kiesvereniging stelde.131 Een jongelingsvereniging uit Drenthe die
Geelkerken had uitgenodigd zegde de uitnodiging af, en in Epe was hij
niet meer welkom. Dat bleek toen J.L. Scholten een preekbeurt ter sprake
bracht. De kerkenraad achtte het echter niet wijs Geel ker ken te laten pre-
ken voordat de synode zich had uitgesproken.132 Het zou er niet meer van
komen. Assen sneed de band door tussen Geelkerken en Epe, evenals
trou wens tussen Geelkerken en de toenmalige predikant van Epe, zijn
studievriend en dispuutsgenoot Piet Jukkenekke.133 Er waren er ook die
hem wel begrepen, maar niet volgden. Bas Wielenga bijvoorbeeld, die
hem vroeg om zijn toon te matigen ‘bij eenzelfde strengheid die de zaak
betreft’.134 Ontroerend was de brief van de weduwe G. Ringnalda, die hem
vroeg of hij niet liever onrecht moest lijden en zwijgen.135 Maar dat was te
veel gevraagd. Zo zat Jan Geelkerken niet in elkaar.

taxatie
• Een van de eerste dingen die opvallen, is dat de classis, nadat zowel

Geelkerken als de raad van Amsterdam-Zuid een bezwaarschrift tegen
haar besluiten had ingediend bij de particuliere synode, niet heeft
afgewacht wat daaruit zou komen. Nu heeft een dergelijk appèl geen
opschortende werking, maar als men echt tot een oplossing had willen
komen, had de classis het oordeel van de particuliere synode afgewacht.
De classis was klaar met Geelkerken en had geen behoefte aan een
second opinion. Iets anders kan daaruit niet worden geconcludeerd.

• Daarbij komt nog wat anders. Breukelaar, Schouten en Bomas,
hoofdrolspelers in de classis, werden afgevaardigd naar de particuliere
synode.136 Toen W.G. Harrenstein hiertegen protest aantekende en de
afgevaardigde van Zuid wees op de gang van zaken in de burgerlijke
rechtspraak, werd dit afgewimpeld.137 Of dit alles formeel al dan niet
juist was, doet niet eens ter zake. Hier werd elk rechtsgevoel verkracht.
Waar Geelkerken zich juist ook door deze mensen in zijn eer voelde
aangetast, wordt duidelijk dat hij van hen eenvoudigweg niets goeds
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meer kón verwachten en hun daarom niet tegemoet kón komen.

• Terecht wees Geelkerken op het vreemde feit dat de classis geen besluit
nam om hem te schorsen. Vanuit haar standpunt bezien, en met het oog
op de kerkorde, was dat de enige mogelijkheid geweest. De over wegin gen
die zij aanvoerde om dat niet te doen, zijn niet overtuigend, al was het
alleen maar omdat men tijdens het spel de spelregels veranderde.138

• Opvallend is ook dat het advies van de hoogleraren tot stand kwam
zonder dat Geelkerken werd gehoord én dat zij van mening waren dat
de door Geelkerken gegeven antwoorden ‘bedenkelijke uitlatingen’
bevatten met betrekking tot het gezag van de Schrift. Dat is meer dan
een advies, dat is een oordeel, hoezeer men dat later ook trachtte te
ontkennen.

• Verder valt op dat Genesis 1 in het professorale advies buiten beschouwing
werd gelaten. Naar men zei omdat de preek niet op dat Bijbelgedeelte
inging. Afgezien van de vraag of men over Genesis 2 en 3 kan spreken
zonder Genesis 1 daarbij te betrekken – aldus Geelkerken139 – is
duidelijk dat de hoogleraren het zichzelf hiermee te makkelijk
maakten. Alle vragen over de ‘dagen’ van Genesis 1 bleven zo buiten
beschouwing, terwijl die in gereformeerde kring wel degelijk leef den.140

Nog in 1924 had A. Noordtzij in zijn boek Gods woord en der eeuwen
getuigenis de zogenaamde kadertheorie verdedigd, waarbij het spreken
over zes scheppingsdagen slechts bedoelde om heel de schepping te
stellen in het licht van de wijding aan God zelf en niets beoogde te
zeggen over het ontstaan van de wereld.141 Overigens was Genesis 1 niet
het enige Bijbelgedeelte dat door gereformeerde theologen ‘tegen de
klaarblijkelijke bedoeling in’ werd uitgelegd. Dit bracht velen ertoe 
te denken dat men Geelkerken om andere redenen dan zijn Schrift -
beschouwing kwijt wilde, zo stelt Kuiper.142 In dit verband zijn ook
enkele uitlatingen van H.H. Kuyper van belang, die achteraf zou
beweren dat het niet alleen om de Schriftvisie ging, maar om de vraag
of een groep die zich wilde aansluiten bij de ‘oud-ethische’ en de
rechtsmodernen in de Gereformeerde Kerken geduld kon worden.143

• De behandeling van de bezwaarschriften van Geelkerken en zijn
kerkenraad en het horen van Amsterdam-Zuid door de particuliere
synode hadden in feite geen zin meer toen reeds besloten was de hele
zaak door te sturen naar de generale synode. Daarmee werd het recht
van appèl volkomen uitgehold.

Het kan geen verwondering wekken dat Geelkerken over deze gang van
zaken hoogst verontwaardigd was. Zeker, men kan erop wijzen dat hij op-
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vliegend was, dat hij van het gevecht hield, dat hij zijn opponenten soms
treiterde en uitdaagde en dat hij zich nogal eens verschool achter formali-
teiten. Maar van meet af aan heeft men hem geraakt in zijn eergevoel en
zijn gevoel van rechtvaardigheid. Dat was het geval toen men hem in maart
1925 niet geloofde op zijn woord, dat was ook nu het geval. In dit licht be-
zien valt het op dat de toon van Geelkerkens brochures lange tijd redelijk
netjes was. Hij verborg zijn woede in een fileren van wat zijn opponenten
zeiden en deden, zonder dat hij de grenzen van het oorbare overschreed.
Men vergelijke zijn toon eens met die van Silvanus in zijn brochure De
wondeplek. Hepp, maar vooral ook Van Gelderen, wordt daarin persoonlijk
aangevallen.144 Zover ging Geelkerken in zijn brochures niet, althans, tot
aan het verschijnen van zijn vijfde brochure, Om het recht van mijn ambt.
Dan is de toon anders, want daarin moet met name de actuarius van de
classis, B.A. Knoppers, het ontgelden vanwege zijn brochure Pilaar en vastig-
heid, waarin deze reageerde op de brochure van C.B. Bavinck en anderen,
Ons aller moeder.145 Begon het toen pas tot Geelkerken door te dringen hoe
ernstig de zaak was? Had hij de zaak onderschat?
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ix 
Het onderzoek door de synode

Nog geen twee jaar nadat H. Marinus zijn bezwaarschrift bij de kerken-
raad van Amsterdam-Zuid had ingediend, kwam het tot een buitengewone
synode die onderzoek deed naar de rechtzinnigheid van Geelkerken. Zo’n
zestig mannenbroeders bogen zich in de eerste maanden van 1926 over een
ernstig conflict. De aanloop was kort maar enerverend geweest. Geelker -
ken was gekrenkt tot in het diepst van zijn ziel en had zich met hand en tand
verzet tegen een onderzoek naar zijn opvattingen. Toen dat onderzoek
onvermijdelijk bleek, had hij het zijn tegenspelers bepaald niet gemakke-
lijk gemaakt. Naar hun besef had hij hen getergd tot het uiterste, hun vra-
gen had hij niet beantwoord maar ontweken, hij reageerde meestal niet
binnen de gewenste termijn en hij had zijn zaak tegen hun zin steeds op-
nieuw naar buiten gebracht. Woedend waren ze daarover. Het was oorlog
in de kerk en dat moest nu maar eens afgelopen zijn. Daartoe diende deze
synode: om de rust en de orde te herstellen. De spanning liep hoog op, ook
bij Geelkerken thuis. Zijn pen leek niet te rusten, er werd druk vergaderd
en ook het gewone predikantswerk vroeg zijn aandacht. Hij preekte iedere
zondag, zelfs tijdens de weken dat de synode plaatsvond, de catechisaties
gingen gewoon door en ook voor trouwdiensten maakte hij ruimte in zijn
agenda.1 Wellicht heeft hij gebruikgemaakt van het aanbod van de ker-
kenraad om de eerste twee weken van januari vrijaf te nemen, met uitzon-
dering van de kerkdiensten.2 Maar daarna vroeg de kwestie-Geelkeren
weer al zijn aandacht, net als in het afgelopen halfjaar. Ik neem daarom
aan dat hij in die tijd weinig huisbezoeken heeft afgelegd.

Geelkerkens zoon vertelde later hoe er allerlei geruchten over het gezin
van Geelkerken de ronde deden.3 Het zou er bij hem thuis bepaald niet
‘gereformeerd’ toegaan. Zijn vrouw zou liever paardrijden in het Vondel -
park dan naar de kerk gaan, zijn dochters waren figuren uit de Amster dam -
se cabarets en onderwereld, zo ging het verhaal. Dr. W.A. van Es, predikant
te Leeuwarden en afgevaardigde naar de Asser synode, besloot daarom, zo -
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als een goed pastor betaamt, een huisbezoek bij Geelkerken af te leggen.4

De situatie was anders dan hij op grond van de roddels had vernomen, de
dochters bijvoorbeeld waren 9 en 12 jaar oud. Ware de situatie niet zo droe -
vig, dan was het komisch geweest.5

In de kerkenraad werden de verhoudingen op scherp gezet. Toen het
voorstel om in appèl te gaan bij de synode niet met algemene stemmen
werd aangenomen, werd besloten dat de tegenstemmers hun leerstellige
bezwaren tegen Geelkerken vóór de volgende vergadering schriftelijk moes -
 ten indienen.6 Wat de ratio van dit voorstel was en waarom een en ander
schriftelijk moest worden ingediend, is niet duidelijk. Een kerkenraadslid
was niet verplicht om zijn stemgedrag te verantwoorden, laat staan dat
hij dat schriftelijk diende te doen. Van Vulpen, inmiddels geen kerken-
raadslid meer, maakte hiertegen dan ook terecht bezwaar. Hij zag er een
poging in om over de gewetens te heersen.7 De tegenstemmers hadden met
elkaar overlegd en geen van hen gaf gehoor aan deze wens van de meerder-
heid.8 Uit het gesprek hierover bleek dat niemand confessionele bezwa-
ren had tegen Geelkerken, met uitzondering van Van Kooten, die ze echter
niet concreet wilde benoemen. B. Ebling had geen leerstellige bezwaren
tegen de geschriften die Geelkerken in verband met deze zaak had gepu-
bliceerd. Anderen, als D. van Beek, H. Ekhart, Joh.M. Musch en C.C. Padt,
wilden het oordeel van de synode afwachten. J. Schouten merkte op dat het
‘bedoeld noch gezegd’ alle problemen had opgelost. Hij meende dat nu uit
de synode-uitspraak wel zou blijken dat Geelkerken niet ongereformeerd
was.9 Toen later bekend werd dat hij Van Kooten vergezeld had naar de sy-
node om zijn bezwaar toe te lichten, werd hij hier fijntjes aan herinnerd.10

Opvallend is dat de synode vaak in comité vergaderde. Daarmee werd
de buitenwereld buiten de deur gehouden, en van wat zich tijdens die ver-
gaderingen afspeelde, weten we dan ook weinig. Wel werden bijna alle
rapporten en besluiten later in de openbare Acta opgenomen, voor zover ze
althans voor publicatie geschikt werden geacht.11 In sommige gevallen wer-
den agendapunten die eerder in comité waren behandeld in de openbaar-
heid herhaald en/of afgerond. Maar met dat al is er weinig bekend over de
atmosfeer, slechts uit enkele particuliere bronnen valt daarover iets op te
merken, maar veel is het niet.12 Dat wil niet zeggen dat er geen belangstel-
ling was. Ferwerda sprak aan de vooravond van de synode over een ‘benau-
wende, in elk geval vaak pijnlijke belangstelling’ van het grote publiek.13

Geelkerkens zoon herinnerde zich later dat het bij hen thuis wemelde van
de journalisten en fotografen, ook uit het buitenland.14 Maar in Assen werd de
pers angstvallig op afstand gehouden. Het betrof immers een tuchtzaak.15

Gezien de wijze waarop de kwestie in de gereformeerde pers werd uitgevoch-
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ten lijkt dat argument er met de haren bijgesleept. Vermoe de lijk vreesde
men dat eventueel verschil van mening onder de synodeleden door Geel -
ker ken en zijn medestanders zou worden uitgebuit.16 De afgevaardigden
van Amsterdam-Zuid mochten natuurlijk de openbare synodezittingen
bijwonen, tot de commissiezittingen – veel werk werd in commissies voor -
bereid – hadden ze geen toegang, tenzij om Geelkerken te be geleiden.17 Het
ging om A. Naafs, R.H. Woltjer, H. van Luin, J.K. van Loon en G. Koster.18

Woltjer was per 1 januari 1926 tot ouderling benoemd, ongetwijfeld om-
dat hij als diaken kon verwachten dat hem het recht van spreken in tucht-
zaken zou worden ontzegd.19 Net als de eveneens tot ouderling benoemde
Van Gelderen vroeg hij ontheffing, maar in tegenstelling tot zijn collega
kreeg hij die niet.20 Toen hij na de synode nogmaals ontheffing van zijn ambt
vroeg, werd hem die wel verleend. Zijn taak zat erop.21 Van Loon, werkzaam
bij De Standaard, werd tijdens de synode overgeplaatst naar Arnhem, het-
geen hij als een straf op zijn betrokkenheid bij Geel ker ken heeft ervaren.22

Heel anders was de houding die de raad van Amsterdam-Zuid op dit
punt innam. Ook in deze fase van het conflict werd de publiciteit gezocht
en volledige openheid van zaken gegeven. Het belangrijkste communica-
tiemiddel daartoe was de Overtoomsche Kerkbode. Officiële stukken werden
gepubliceerd, de stappen van de kerkenraad toegelicht, wekelijks werd er
commentaar geleverd op publicaties over de zaak, er was aandacht voor
wat andere kerkbodes schreven over de kwestie en soms werd de polemiek
gezocht. Ouderling R. Lukkien, die als belangstellend kerkenraadslid de
synode bijwoonde, hield de lezers van de kerkbode op de hoogte van wat
zich op de synode afspeelde. Opvallend is de publicitaire arbeid van Wolt jer,
die schreef onder het pseudoniem X en daarbij de polemiek met zijn collega
H.H. Kuyper niet schuwde.23 Ook Woord en Geest stond vol met artikelen en
bijdragen over Assen en wat daarmee samenhing. Afgezien van de hoofd -
artikelen en meditaties was bijna het gehele blad daaraan gewijd.24 Omdat
ook andere (kerkelijke) bladen volop aandacht aan Assen schonken, kon ieder
die dat wilde van harte meeleven met wat zich in de Gerefor meer de Kerken
afspeelde rond de predikant van Amsterdam-Zuid.

voorspel
In de pers werd voortdurend over de kwestie geschreven. De belangrijkste
stukken verschenen als drukwerk. Ridderbos schreef over Het verloren pa-
radijs, Wielenga en enkele anderen kwamen met een advies aan de synode,
de particuliere synode van Noord-Holland publiceerde haar handelingen
en B.A. Knoppers kwam naar buiten met wat zich zijns inziens op classi-
caal niveau had voorgedaan.
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Na de heftige botsing tussen Geelkerken en Ridderbos over het Getuigenis
van de synode van Leeuwarden (1920) was het tussen beide voormalige
studiegenoten stil gebleven. In de polemiek had Ridderbos zich bepaald
geen goede lezer van Geelkerkens preek betoond, zo kwam eerder aan de
orde. Het verwijt dat Geelkerken het woord van Jezus had verdraaid, was
onjuist.25 Geelkerken had een aanvaardbare exegese geleverd en Ridder -
bos kwam uiteindelijk met dezelfde uitleg van Marcus 8. Ze verschilden
van mening over de noodzakelijk geachte verhouding van de kerk tot de
wereld. Het valt op dat Ridderbos na Geelkerkens verweer niet meer rea-
geerde.

Aanvankelijk zweeg Ridderbos ook toen de spanning in de classis
Amsterdam toenam. Anders dan Kuyper en Hepp schreef hij niet over de
kwestie. Anders dan Grosheide, Van Gelderen en Van Es zocht hij geen
persoonlijk contact met Geelkerken.26 Wel is uit een brief aan Grosheide
bekend dat hij niet gelukkig was met de richting waarin de kwestie zich
ontwikkelde. Als het dan toch tot een scheiding der geesten moest ko-
men, dan liever niet in een kwestie als deze, meende de Kamper hoogle-
raar. Het vergde zijns inziens te veel ‘theologische redeneering’ om het
belang van de zaak duidelijk te maken.27 Dat heeft hem niet verhinderd
om zich in deze zelfde weken te storten op het schrijven van een brochure
over Het verloren paradijs, die op 30 november verscheen.28 Het was geens-
zins de bedoeling, zo verzekerde Ridderbos de lezers, met deze brochure
op de kwestie-Geelkerken zelf in te gaan, maar hij had hem wel geschre-
ven met het oog op de komende synode. Een nuance die veel lezers vast is
ontgaan, zeker als ze de strekking van zijn brochure hebben begrepen:
denkbeelden als die van Geelkerken konden in de Gereformeerde Kerken
niet worden geduld. In dezelfde inleiding plaatste hij de discussie in het
breder perspectief van de tegenstelling tussen de christelijke levensbe-
schouwing en de levensbeschouwing die berust op de evolutietheorie.29

Weliswaar besefte hij dat ‘in onze kring’ de kwestie niet liep, ‘in ieder ge-
val niet rechtstreeks’, over deze grote ‘hoofdzaken’. Maar of dat de lezer
gerustgesteld heeft, valt te betwijfelen. Geelkerken wordt hier direct in
verband gebracht met een niet-christelijke, ja zelfs als antichristelijk erva-
ren levensbeschouwing!30 De kerkelijke positie van Geelkerken, al jaren
het zwarte schaap van de gereformeerde familie, in feite door de classis al
buitengeworpen en nu door de brochure van Ridderbos wederom veroor-
deeld, zal er door het oproepen van dit vijandbeeld zeker niet beter op zijn
geworden.

Voor Ridderbos stond vast dat het paradijsverhaal een historisch getui-
genis is. Zo presenteert het zichzelf, zo moet het gelezen worden. De Schrift
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geeft geen enkele reden om het anders te lezen, het is een historisch getui-
genis van het feit van de zondeval. De Bijbel doet ons dit feit met zeker-
heid kennen, ‘gelijk er trouwens ook geen andere weg is om hiervan inder-
daad verzekerd te worden’.31 Argumenten uit de wetenschap die hiertegen
pleiten, kende en erkende Ridderbos niet. Wel was hij zich bewust van de
grote afstand tussen ons en het paradijs. Met een beroep op Kuyper stelde
hij dat de realiteit toen anders was dan nu. Maar ook toen was een mens
een mens, een slang een slang, en een boom een boom, ook al kon hij geen
antwoord geven op de vraag of de slang voor de val reeds een kruipend
dier was.32 Alleen wat betreft de beschrijving van God hield hij een slag
om de arm. Waar in de Schrift op mensvormige wijze over God wordt ge-
sproken, moet dat niet ‘in eigenlijke zin’ worden verstaan.33 Hiermee was
voor Ridderbos alles beslist: het gaat om geschiedschrijving, niet om poë -
zie, niet om profetie. Ruimte om Genesis 1-11 anders te lezen, bijvoorbeeld
als een vorm van profetische doorlichting van het menselijk bestaan, was
er niet, en dat op grond van Genesis zelf. Dat presenteert zich als geschied-
schrijving en hij achtte het een wetenschappelijke en morele eis dit Bijbel -
boek dan ook zo te lezen.34

Nog dichter naderde Ridderbos de kwestie-Geelkerken toen hij inging
op hen die wel de hoofdinhoud van het verhaal als een historisch feit ac-
cepteerden, maar de details lazen als symbolische omschrijvingen of al-
leen maar als opvulling. Het verhaal zelf echter geeft volgens Ridderbos
geen duidelijke argumenten om de details niet letterlijk te nemen. De we-
tenschap doet dat evenmin. Er zijn bijvoorbeeld geen duidelijke parallel-
len te vinden in Israëls Umwelt. Het ‘eigenlijke’ argument dat in naam
der wetenschap tegen het historisch karakter van deze hoofdstukken
wordt ingebracht, is ontleend aan de evolutietheorie, maar die was voor
hem niet aanvaardbaar. Ridderbos kende in feite maar één argument dat
zijns inziens enige geldigheid had, namelijk dat de zondeloze paradijs -
bedeling zoveel van onze wereld verschilt dat er niet anders dan in beeld-
spraak over gesproken kan worden. Maar hoe weten we dat die werkelijk-
heid zo anders was dan de onze? Het aardse paradijs was een aards paradijs,
het was deel van de door God geschapen werkelijkheid.35 Ook dit argu-
ment hield dus voor Ridderbos geen stand. De innerlijke eenheid van het
verhaal pleit juist voor de orthodoxe opvatting en wie de details historici-
teit ontzegt, ontdoet het hele verhaal van zijn karakter als historisch ge-
tuigenis. Daarmee wordt ‘de heilige geschiedschrijving’ overgelaten aan
de ‘subjectieve opvatting’ van de Schriftverklaarder. Als dat principe een-
maal is toegelaten, is er geen reden meer om het ook niet toe te passen op
de andere delen van de Schrift. Het dogma van de onfeilbaarheid van de
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Schrift wordt daardoor uitgehold zodat er uiteindelijk alleen nog de
vorm overblijft. Dat is natuurlijk onaanvaardbaar. Want als de heilige ge-
schiedenis in het gedrang komt, dan komt ook de geloofsinhoud in het
gedrang. Nergens ligt dat gevaar zo op de loer als bij het paradijsverhaal,
dat zo’n uitzonderlijke plaats in de Schrift inneemt als grondslag van de
leer van de erfzonde, de val en de verlossing.36

Aan het slot van zijn brochure ging Ridderbos in op de vraag wat de ker-
ken zouden moeten doen indien de door hem bestreden meningen in de
kerken geleerd zouden worden. Daarover was hij volstrekt duidelijk. Niet
elke Schriftverklaring kan worden toegelaten. De kerk dient zich daarbij
echter te beperken tot die zaken waarin het gezag der Schrift in het geding
is. Want er zijn ‘uitleggingen’ die de Schrift van haar zin en betekenis be-
roven. Leervrijheid ten aanzien van de vraag of er wel in eigenlijke zin een
paradijs en een proefgebod is geweest, kan niemand van de Gereformeer -
de Kerken verwachten, zo stelde hij.

‘De concrete zaak’ bleef buiten beschouwing, zo eindigde hij, precies
zoals hij in zijn inleiding had beloofd. Maar zijn oproep aan de synode
ging niet over een denkbeeldige situatie die zich wellicht ooit eens voor
zou doen. De synode van Assen diende de historiciteit van Genesis 2 en 3 te
bevestigen en Geelkerken diende zich daarbij neer te leggen. Deed hij dat
niet, dan was er voor hem geen plaats meer. Dat was de boodschap aan de
achterban. Dat Ridderbos als adviseur van de synode een belangrijke in-
vloed zou kunnen uitoefenen op de vervulling van die wensen, besefte ie-
dereen. Wie Geelkerken enigszins gevolgd had de laatste jaren, wist dat
deze zich nergens toe zou laten dwingen, zeker niet door Ridderbos.

Twee weken later, op 14 december, verscheen een geheel tegengestelde op-
roep aan de synode, een brochure met de welluidende titel Ons aller moe-
der.37 Vijf collega’s van Geelkerken – C.B. Bavinck, N. Buffinga, J. Douma,
J.H. Sillevis Smitt en B. Wielenga – richtten zich met een ‘woord van voor-
lichting en getuigenis’ tot haar.38 Onder meer riepen zij de synode op aan
de classis Amsterdam te verzoeken de suspectverklaring terug te nemen
en aan de slag te gaan met een nieuwe belijdenis. Ze beseften dat er in feite
twee stromingen binnen de Gereformeerde Kerken waren en meenden
dat dat mogelijk was omdat beide de belijdenis accepteerden. Dat het tot
een conflict gekomen was, lag enerzijds aan Geelkerken, wiens toon niet
altijd even tactisch was geweest. Maar ook de classis had fouten gemaakt.
Zo was voor een suspectverklaring niet voldoende reden geweest en was
er veel kritiek mogelijk op de aan Geelkerken gestelde vragen. Behalve dat
de kwestie aan Geelkerken geen recht deed, dreigden er voor de kerk aller-
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lei gevaren. Als de stem van één verontruste broeder zwaarder woog dan
het getuigenis van achttien ouderlingen en de steun van een hele kerken-
raad, dan was de positie van predikanten en kerkenraden buitengewoon
kwetsbaar geworden. Daarbij kwam dat Geelkerken het slachtoffer dreig-
de te worden van de tweespalt in de Gereformeerde Kerken en ze meenden
dat de verdenking die reeds lang tegen hem bestond zich nu tegen hem
keerde, onbewust en onbedoeld. De kerk diende hier alles te vermijden
wat zweemde naar partijdigheid en na te gaan of zij geen aanleiding gaf
tot gegronde kritiek op haar handelwijze.

Achteraf bezien moeten we constateren dat deze vijf predikanten door-
zagen wat er speelde en wat de gevolgen konden zijn. Het was een duide-
lijke oproep aan de synode en een flinke steun in de rug van Geelkerken,
die zeer op Wielenga gesteld was. Tijdens de synode hadden beiden regel-
matig contact.39 Na afloop van de synode werd Wielenga door Geelkerken
gepolst over een beroep naar Amsterdam-Zuid.

In Amsterdam-Zuid en op vele andere plaatsen was men blij met de bro-
chure van Wielenga c.s.40 Maar zij wekte de woede op van B.A. Knoppers,
actuarius van de classis, ‘de spreektrompet van Ds. van Schelven c.s.’,41 die
in een hier en daar fel en persoonlijk getoonzet antwoord, getiteld Pilaar
en vastigheid der waarheid, de zaak van zijn kant belichtte.42 Daarmee lagen
alle kaarten op tafel. Geelkerken had zijn standpunt al vanaf de vroege zo-
mer van 1925 naar buiten gebracht, de Acta van de particuliere synode van
Noord-Holland 1925 werden in de loop van het najaar gepubliceerd, een
belangrijk oudtestamenticus, qualitate qua synodeadviseur, legde begin
december uit hoe Genesis 2 en 3 gelezen moesten worden, een paar collegae
van Geelkerken lieten zich horen, en ieder kon nalezen wat zich in de clas-
sis Amsterdam had afgespeeld. Classis, synode, Faculteit der God geleerd -
heid van de vu en Kampen en J. Ridderbos hadden zich tegen Geelkerken
gekeerd. Steun was er van zijn eigen kerkenraad, uit de eigen gemeente en
van een handjevol collegae. Kortom, de messen waren geslepen, men was
klaar voor de strijd. Of was wat volgde louter naspel? Geelkerken zelf was
in ieder geval pessimistisch gestemd.43

bidstonden
Zoals gebruikelijk in de Gereformeerde Kerken ging aan de synode een
bidstond vooraf. In dit geval gebeurde dat op maandagavond 25 januari
1926. Voorganger was ds. J.C. de Moor, preses van de vorige synode.44 Be -
halve talloze synodeleden waren er ook veel leden van de kerk van Assen
aanwezig. Velen van hen herbergden synodeleden.45 Lukkien sprak over
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een ‘honderdkoppige menigte’, de kerk was tot de laatste plaats toe bezet.46

Ademloos werd er geluisterd naar de preek van De Moor, allen konden
zich ermee verenigen, aldus deze trouwe medestander van Geelkerken.
Ondertussen deed een tekenaar van een van de grote dagbladen zijn werk,
tot ergernis van velen.47 S. van Erk, diaken in Amsterdam-Zuid, was veel
kritischer. De dienst had hem ‘koud als marmer gelaten’ en hij had geen
vertrouwen in een goede afloop.48 De Moor legde zijn toehoorders een
woord van Paulus voor: ‘Want wij vermogen niets tegen de waarheid, maar
voor de waarheid.’49 Het eerste deel was reden om zijn toehoorders op te
roepen zich te verootmoedigen. De waarheid Gods werd weliswaar niet
wezenlijk geschaad, maar door ons optreden wel verduisterd, haar gezag
werd verminderd, haar invloed gebroken. Hij wees in dit verband op de
spot die alom de kwestie-Geelkerken had begeleid. Maar ook wees hij op
onze menselijke kleinheid. Ondanks de schijn van het tegendeel zijn wij
niet in staat de waarheid te schaden, God zelf zou door alles heen zijn
waarheid handhaven. Dat achtte hij een bron van vertroosting. Het twee-
de deel van de tekst stemde hem dankbaar. Hij noemde het een voorrecht
dat wij mensen iets mogen bijdragen aan het tegenstaan van de leugen en
aan het ontvouwen van de waarheid. De geschiedenis leert ons dat door de
crises heen God Zijn gemeente steeds dieper in de waarheid leidt. De Moor
hoopte dat dit ook nu zou gebeuren.

Diezelfde avond was er in Amsterdam-Zuid ook een bidstond.50 Voor -
ganger was ds. H.C. van den Brink, medestander van Geelkerken waar het
ging om het zingen van gezangen, naaste collega van Brussaard en via hem
nader met Geelkerken in contact gekomen.51 Meer dan in Assen lag het ac-
cent in Amsterdam op het gebed, mede omdat Van den Brink als tekst voor
zijn overweging Lucas 18:1-8 gekozen had, de gelijkenis van de onrecht-
vaardige rechter. En ondanks een sneer naar het eenparig advies van de
hoogleraren waarschuwde Van den Brink uitdrukkelijk voor het door-
trekken van allerlei details uit de gelijkenis naar de huidige situatie: het
gaat om het derde aspect van de vergelijking, de volharding in het gebed
om recht. Recht voor de voorganger van de kerk van Amsterdam-Zuid,
voor de kerkenraad, voor de gemeente. In zijn overweging ging Van den
Brink niet in op de zaak zelf. De gemeente kwam samen om te bidden om
recht! Dat alleen al is opmerkelijk – hier zat een wezenlijk pijnpunt – het
gevoel dat Geelkerken en zijn gemeente onrecht werd gedaan. Het ging
niet om een kwestie, het ging niet tegen of vóór de waarheid. Het ging om
recht en onrecht. Als wij bidden onder belijdenis van onze zonden zullen
wij vrede hebben in ons hart, zo meende Van den Brink, wat ook de uitslag
der syno dale beraadslagingen zijn zal. ‘Rust mijn ziel, Uw God is Koning!
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Door recht wordt Sion verlost.’52 Uit de gekozen psalmen klonk een diep
besef van afhankelijkheid door.53

Er is een duidelijk verschil in atmosfeer. In Amsterdam-Zuid voelt men
de spanning, het is alsof Van den Brink zich bewust was van het ontzag-
wekkende van het moment. In Assen was het zakelijker, afstandelijker,
het ging om de waarheid, er moest gehandeld worden. Daar vond na af-
loop van de bidstond in het Parkhotel een begroetingssamenkomst plaats.
De Moor, Dijk en andere gereformeerde grootheden bewogen zich hier
ongedwongen tussen de leden van de Gereformeerde Kerk van Assen. Voor
Lukkien opmerkelijk genoeg om te noteren. Predikanten en hoogleraren
waren toen nog een bezienswaardigheid. Ze vertegenwoordigden de ge-
slaagde emancipatie, het waren ‘onze voormannen’.54

prealabele schermutselingen
De synode, die samenkwam in de Zuiderkerk, werd op 26 januari 1926 ge-
opend door ds. H.W. Laman, predikant te Assen, die in zijn openingstoe-
spraak refereerde aan de synode van Leeuwarden (1920). Haar grote eens-
gezindheid is haar kracht geweest, zo stelde hij. Door die ‘imponeerende
eenheid van gevoelen’ heeft zij toentertijd ‘haar stormstillend woord’
kunnen spreken. De argwanende lezer kan zich niet aan de indruk ont-
trekken dat hiermee een poging werd gedaan de toon te zetten. Immers,
de synode van Leeuwarden (1920) had het appèl van Netelenbos tegen zijn
afzetting afgewezen. Alsof Laman de synode opriep daaraan een voor-
beeld te nemen. Dat deed hij niet met zo veel woorden, maar hij sprak de
hoop uit dat de Koning der kerk ook nu weer zou bewerkstelligen ‘dat we
eensgezind mogen zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van
één gevoelen zijnde, vooral in die eene, groote allesbeheerschende zaak,
waarom het hoogstwaarschijnlijk hier gaan zal’.55 In dit licht lijkt wel
duidelijk te zijn naar welke uitkomst hij verlangde.

Sommigen hoopten dat het zou meevallen. De classis Batavia liet per 
telegram weten te bidden om een oplossing van het geschil ‘zonder ver-
 breking broederbanden met behoud Belijdenis’. Volgens het steun comité-
Geelkerken uit Amsterdam-Zuid moest dat mogelijk zijn. Het wenste de
synode Gods zegen toe en verklaarde ervan overtuigd te zijn dat Geel -
kerken de gereformeerde belijdenis liefhad. Een en ander namens 1167 be-
lijdende leden van de kerk van Amsterdam-Zuid.56 Zou de synode van
mening durven te verschillen met de gemeente die dr. Geelkerken al ruim
tien jaar lang kende als haar predikant? Voordat op die vraag gereageerd kon
worden, diende de vraag naar de wettigheid van deze synode beantwoord
te worden.57 Nadat de agenda was opgemaakt en het moderamen verko-
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zen,58 werd een commissie benoemd (commissie i) om de synode hierover
van advies te dienen.59 De vergadering werd geschorst en ’s avonds her-
opend.

Voordat commissie i die avond met haar advies kwam, werden er enkele
minder gewichtige zaken afgehandeld. Men ging er daarbij van uit dat de
rechtmatigheid van de synode niet werkelijk in het geding was en besloot
de leden van Amsterdam-Zuid geen toegang te verlenen tot de eventuele
commissies die straks de zaak zouden bespreken.60 Tevens werden er
stringente afspraken over de omgang met de pers gemaakt. Commissie -
leden mochten geen mededelingen aan de pers verstrekken over de com-
missievergaderingen, de synode aanvaardde alleen verantwoordelijkheid
voor persberichten die door de perscommissie waren verstrekt. Dit was
een interne aangelegenheid en de synode wilde zelf de regie voeren over
wat naar buiten werd gebracht. Daarna las de voorzitter een uitgebreid
schrijven voor van de Kamper hoogleraar L. Lindeboom, die zelf om ge-
zondheidsredenen niet aanwezig kon zijn.61

In zijn brief stelde Lindeboom dat de synode zich niet onbevoegd
mocht verklaren, ook al zou zij de keuze van de classis om niet zelf een be-
sluit te nemen discutabel achten.62 De eer van het goddelijk gezag van de
Schrift, in haar geheel en in haar delen, was in het geding, evenals de uit-
leg van de Bijbel. Dat was een zaak van levensbelang voor de kerken, daar
had de synode alles mee te maken. Vervolgens reikte hij de synode enige
vragen aan die aan Geelkerken moesten worden gesteld waar het ging om
de door Geelkerken c.s. gewenste vrijheid van exegese, om ten slotte zijn
visie op de verhouding tussen wetenschap en Schrift uiteen te zetten. Aan
geen enkele bron van kennis mocht een hoger gezag worden toegekend
dan aan de Schrift. Alle uitleg moest daarom beginnen met de volkomen
onderwerping aan het gezag der Schrift. Wat met deze regel niet overeen-
kwam, zo citeerde hij de Nederlandse Geloofsbelijdenis, moest worden
verworpen, en als iemand deze leer niet brengt, diende men hem ‘in huis
niet te ontvangen’.63

Het is niet duidelijk waarom het moderamen deze boodschap van een
adviseur die niet aanwezig kon zijn, wilde voorlezen. Was het louter tijd-
verdrijf, omdat commissie i nog niet klaar was met haar arbeid? Was men
bevreesd dat er veel stemmen zouden opgaan die de wettigheid van de sy-
node zouden betwisten? Was het een algemeen statement, dat duidelijk
maakte welke kant het volgens het moderamen op moest? Ik acht het niet
uitgesloten dat dit laatste het geval was. Scheps herinnerde zich jaren later
dat er geen sprake was van een ‘anti-Geelkerken-sfeer’. 64 Dat hoeft hier-
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mee niet in tegenspraak te zijn, maar kan de toespraken juist helpen dui-
den. Het moderamen probeerde, voordat de wettigheid van de synode was
vastgesteld, invloed uit te oefenen op de stemming omdat deze in zijn ogen
te positief was. Zowel de openingstoespraak van Laman als de brief van
Lindeboom sprak duidelijke taal.

Nadat nog wat financiële zaken waren afgewikkeld, kwam commissie i
met haar rapport.65 Anders dan in enkele bezwaarschriften gesteld werd,
meende de commissie dat het samenroepen van de synode wettig was ge-
schied. De kerkorde biedt in Artikel 50 namelijk de mogelijkheid een sy-
node bijeen te roepen binnen de gebruikelijke termijn van drie jaar. Een
onderscheid tussen een vervroegde of een buitengewone vergadering, in
de bezwaarschriften een wezenlijk punt, werd daarbij niet gemaakt. Dat de
particuliere synodes van Noord-Holland en Noord-Brabant en Limburg
een afvaardiging hadden aangewezen terwijl er nog geen besluit was ge-
nomen een synode samen te roepen, was niet belangrijk. Dat was in het
kerkelijk leven wel vaker gebeurd en werd niet expliciet door de kerkorde
verboden. Dat de afvaardiging van Noord-Holland reeds eerder bij de zaak-
Geelkerken betrokken was, achtte men niet bezwaarlijk. Dat de hooglera-
ren eerder advies in dezelfde kwestie hadden gegeven en opnieuw als ad-
viseur aanwezig waren, was evenmin bezwaarlijk. Dat was een praktijk
van eeuwen. Expliciet werd erop gewezen dat Kuyper de classicale com-
missie alleen had geadviseerd met betrekking tot de formeel-kerkrechte-
lijke kant van het geding. Toen dit rapport was aangenomen, had de synode
haar eigen rechtmatigheid vastgesteld.

Hierna kwam de volgende prealabele kwestie ter sprake, namelijk of er vol -
doende reden was om een synode samen te roepen en of de synode op de
zaak moest ingaan. Opnieuw werd een commissie benoemd, die verga-
derde onder voorzitterschap van De Moor.66 De volgende avond – de zaak
had meer tijd gekost dan verwacht – bracht deze commissie verslag uit bij
monde van ds. H.J. Heida.67 De Moor moest verstek laten gaan, omdat hij
zich onwel voelde.

Alle betrokkenen waren gehoord. Met de afvaardiging van Amster dam-
 Zuid had de commissie ‘een zeer broederlijke bespreking’.68 Het bleek
dat de bezwaren zich concentreerden op Artikel 30 ko. De zaak was bij
classis noch particuliere synode tot een afronding gekomen en derhalve
zou er geen reden zijn om een generale synode samen te roepen.69 Maar
dat artikel bepaalde niet dat zaken per se door een mindere vergadering
afgehandeld moesten worden. Als van die zijde de hulp werd ingeroepen
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van een generale synode, bestond daartegen geen kerkordelijk bezwaar.
Ook bestreed de commissie dat het geen zaak van algemeen belang betrof:
hier was immers het gezag van de Schrift in het geding, evenals dat van de
belijdenis. Daarbij kwam dat er veel onrust in den lande was ontstaan en
dat een synode noodzakelijk was met het oog op de rust en de vrede in de
kerken. Om die laatste reden was het wachten tot de volgende reguliere
vergadering niet opportuun. Vandaar deze buitengewone synode. Onder -
tussen was zowel Geelkerken als de kerkenraad van Amsterdam-Zuid in
appèl gegaan tegen de besluiten van de classis Amsterdam en de particu-
liere synode van Noord-Holland en kon de zaak daarom niet worden te-
rugverwezen.

Uiteindelijk werden de conclusies, na breedvoerige besprekingen, over-
genomen.70 De predikanten W.A. van Es (Leeuwarden) en W.H. Gispen jr.
(Scheveningen) weerden zich duchtig. De zaak had door de classis afge-
handeld moeten worden en moest weer worden terugverwezen, zo meen-
den ze. Maar ze vonden voor hun visie geen meerderheid. Naar verluidt
heeft Kuyper hierbij een beslissende rol gespeeld, zijn toespraak droeg,
aldus het verslag in De Standaard, een meeslepend karakter. Blijkbaar ging
er voldoende kracht van uit om de aanwezigen te overtuigen dat de syno-
de moest doorgaan.71 Enkele dagen tevoren had hij in De Heraut al laten
merken hoezeer hij erop gebrand was, zelfs indien sommige kerkrechte-
lijke bezwaren terecht mochten blijken te zijn. De zaak moest koste wat
kost worden afgehandeld, anders zouden de gevolgen niet te overzien zijn.72
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Kuyper kon die nacht rustig gaan slapen. De eerste slag was voor hem ge-
weest. Netelenbos had het goed ingeschat toen hij zijn vriend waarschuw-
de voor Kuyper. ‘Doch de slang in ’t paradijs is hij. Pas op voor hem.’73

Er werden opnieuw commissies benoemd, commissie iii en commissie
iv.74 Aan commissie iii werd verzocht de kerkrechtelijke zijde van de zaak
te toetsen.75 Aan commissie iv werd de taak opgedragen het dogmatische
aspect van de zaak onder ogen te zien.76 Daarbij ging het om de vraag in hoe -
verre Geelkerken afweek van de belijdenis en of de exegese van Genesis 2
en 3 de belijdenis raakte.77 De commissievergaderingen, zo werd nog be-
sloten, waren ook toegankelijk voor de overige leden van de synode en voor
de preadviseurs.78 De synode kon van start gaan!

Nog voordat allen huiswaarts waren gegaan, kwam het bericht dat De
Moor was overleden.79

aan het werk
De volgende ochtend, donderdagochtend 28 januari 1926, werd de verga-
dering in verband met dit overlijden van De Moor geopend met het zin-
gen van Psalm 103:8,9.80

Gelijk het gras is ons kortstondig leven,
Gelijk een bloem, die, op het veld verheven,
Wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer;
Wanneer de wind zich over ’t land laat hooren,
Dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren;
Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer.

Maar ’s heeren gunst zal, over die Hem vreezen,
In eeuwigheid altoos dezelfde wezen;
Zijn trouw rust zelfs op ’t late nageslacht,
Dat Zijn verbond niet trouweloos wil schenden
Noch van Zijn wet afkeerig d’ ooren wenden,
Maar die, naar eisch van Gods verbond, betracht.

De Moor, 48 jaar oud, was de vorige dag, onderweg naar zijn logeeradres,
onwel geworden en al spoedig was het noodzakelijk gebleken een arts te
laten komen, die een beroerte constateerde. Die avond nog was hij overle-
den.81 Fernhout herdacht zijn collega in warme bewoordingen en zag zelfs
iets moois in dit sterven.82 ‘Hoe heerlijk midden uit de worsteling van de
strijdende kerk opgenomen te worden in de vreugde der triumfeerende.
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Misschien is dit ook voor ons weggelegd.’ Het zegt iets over de religieuze
bezieling die deze mensen kenmerkte. Ze leefden voor de eeuwigheid!
Zijn weduwe en haar zes kinderen zullen hun man en vader desondanks
wel gemist hebben. Als teken van rouw werd de synodale arbeid stilge-
legd, het commissiewerk werd de volgende dag hervat, de synodeleden
werden opgeroepen niet naar huis te gaan, maar de commissievergade-
ringen bij te wonen.83 In verband met de berichtgeving in het Handelsblad,
als zou het overlijden van De Moor het gevolg zijn geweest van heftige
disputen tijdens een commissiezitting, werd een persverklaring afge geven
waarin deze voorstelling van zaken als absoluut leugenachtig werd tegen -
gesproken.84 De bewuste vergadering was goed verlopen. De Moor had
daarover zelfs zijn voldoening uitgesproken en had in opgewekte stem-
ming het kerkgebouw verlaten. Elk verband tussen deze vergadering en
het plotseling overlijden van De Moor achtte men uitgesloten.85 Maar Geel -
kerkens gemeentelid F.A. Stroethoff jr. verwoordde wat velen ongetwij-
feld hebben gedacht: dat in dit plotseling sterven een oordeel Gods over
de synode van Assen was gegaan.86 Geelkerken herdacht zijn collega, die
op ‘ozoo ingrijpende wijze overleed’ en memoreerde diens vele werk voor
de Gereformeerde Kerken. Van Loon achtte het een groot verlies, hij had
wel een en ander van De Moor verwacht.87

Op 2 februari had commissie iii – de kerkrechtelijke commissie – con-
tact met de betrokkenen uit classis en particuliere synode en met de af-
vaardiging van Amsterdam-Zuid.88 Deze laatsten hadden verklaard – bij
wijze van compromis – zich voorshands neer te leggen bij de beslissing
van de synode omtrent haar wettigheid, behoudens haar recht dit aan de
kerkenraad voor te leggen. Blijkens de aantekeningen van Geelkerken
was H.H. Kuyper volgens Van Loon zeer welwillend geweest.

De Amsterdamse afvaardiging had ook een ontmoeting met de dogma-
tische commissie, waarbij onder meer enkele irritaties ter sprake kwamen.89

Ook nu weer, net als bij het onderhoud met de kerkrechtelijke commissie,
was de sfeer redelijk goed. Naar aanleiding van het verslag van de kerk-
rechtelijke commissie verklaarde de synode dat de aanwezigheid van een
afvaardiging uit Amsterdam-Zuid de facto de erkenning inhield van de
wettigheid van de synode. 90 De volgende dag, 4 februari, besloot de synode
dat Geelkerken, als hij gehoord werd, raadslieden mocht meenemen, aan
wie het echter niet vergund werd aantekeningen te maken. Zij zouden een
verslag krijgen dat door twee stenografen moest worden opgesteld.91

Op dinsdag 9 februari – het begin van de derde synodeweek – verklaarde
Dijk dat commissie iv zo ver met haar arbeid was gevorderd dat zij met de
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synode wilde overleggen over het horen van Geelkerken. De synode mach -
tigde de commissie Geelkerken in staat te stellen zijn bezwaren nader toe te
lichten. Daarbij mochten de andere synodeleden aanwezig zijn.92 Naar aan -
leiding hiervan werd Geelkerken gevraagd woensdag 10 februari aanwezig
te zijn.93 Aan de exegetisch-dogmatische commissie werden bovendien
nog enkele andere bezwaarschriften betreffende Geelkerken toe ver trouwd.
Het ging om het bezwaarschrift van Van Kooten over de winterlezingen
van Geelkerken over Job, om de bezwaarschriften van Kremer en Van der
Schaar betreffende de artikelen over Saul en David in de Overtoomsche Kerk -
bode, om het bezwaarschrift over de recensie van de prekenbundel van
Oberman en ten slotte om het bezwaarschrift betreffende Geelkerkens
persarbeid in het algemeen.94 Daarmee was de zaak tegen Geelkerken aan -
zienlijk zwaarder gemaakt. Bovendien was Geelkerken al op twee van deze
aanklachten door de classis schuldig bevonden, zijn artikelen over Saul en
David en zijn recensie van de prekenbundel van Oberman. Nu werd ook
commissie iv om een oordeel gevraagd. Een en ander kwam dan ook tot uit -
drukking in de vragen die Geelkerken zouden worden voorgelegd. Overi -
gens was commissie iv er al van uitgegaan dat zij hierover een oordeel
moest uitspreken en had ze de taken reeds verdeeld.95
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de eerste confrontatie
Woensdagmorgen 10 februari 1926 arriveerde Geelkerken samen met
Woltjer in Assen. Namens de synode stonden Grosheide en ds. T. Gerber
hem op te wachten, evenals de afvaardiging van Amsterdam-Zuid en leden
van de kerk van Assen. De ontvangst, aldus Lukkien, was uiterst hoffelijk,
de sfeer was uitstekend.96 Die ochtend nog vond het eerste gesprek tussen
Geelkerken en de dogmatische commissie plaats.97 Nadat hij hartelijk
was welkom geheten door Dijk, werden hem negentien vragen voorgelegd,
veelal geformuleerd naar aanleiding van eerdere uitlatingen van Geel ker -
ken. De laatste drie vragen betroffen het bezwaarschrift van Van Kooten
over Geelkerkens uitlatingen over Job, de recensie van Obermans preken-
bundel en het opnemen van meditaties van ethische theologen in de Over -
toomsche Kerkbode.98 Werkt dat niet verwarrend op de geloofsvoorstellin-
gen der gemeente en is dat daarom niet in strijd met de roeping van de
dienaar des Woords om te waken over de zielen?99 In de andere vragen
draaide het steeds om de realiteit van de vier bijzonderheden van Genesis
3: de boom der kennis van goed en kwaad, de boom des levens, de slang, en
het spreken van de slang. In de eerste vraag bijvoorbeeld ging het om het
begrip ‘naïef-realistische’. De commissie wilde graag weten wat hij daar-
onder verstond. In vraag 3 ging het om het criterium om uit te maken of
een Schriftverhaal al dan niet letterlijk moet worden opgevat. In vraag 10
ging het om de ‘hoogst denkbare werkelijkheid’, die ‘in haar volheid ons
intellectueel “begrijpen” ten eenenmale te boven gaat’. De commissie wil-
de weten wat Geelkerken daaronder verstond. Waar hij stelde dat niet al-
leen het feit van de zondeval vaststond, wilde de commissie weten welke
feiten er dan nog meer vaststonden. Een en ander geschiedde in een betrek-
kelijk goede sfeer.

Later die dag had Geelkerken een gesprek met de kerkrechtelijke com-
missie waarin hij twee prealabele vragen stelde.100 Hij wilde namelijk weten
op welke grond de synode antwoord verlangde op de aan hem gestelde
vragen. In de uitnodiging was namelijk sprake van ‘een nadere verklaring
van gevoelen’ en Geelkerken vroeg zich af of de synode het ondertekenings-
formulier in werking had gesteld, hetzij zelfstandig, hetzij uitgaand van
de rechtmatigheid van de afwijzing van zijn appèl tegen het classisbe-
sluit. Als tweede stelde hij aan de orde dat de dogmatische commissie hem
ook enkele vragen had voorgelegd die niets te maken hadden met de zaak
die door de classis aanhangig was gemaakt.

Op advies van een ad-hoccommissie werd Geelkerken meegedeeld dat
de synode het ondertekeningsformulier niet in werking had gesteld. Dat
bleek wel uit het feit, zo redeneerde men, dat in de uitnodiging geen sprake
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was van ‘eischen’, maar van ‘verzoeken’. Evenmin had de synode ingestemd
met de uitspraak van de particuliere synode van Noord-Holland hierover,
die uitspraak moest nog komen. Dat er ook vragen waren geformuleerd over
andere kwesties die in Amsterdam-Zuid speelden, was omdat de synode
dat nodig achtte om tot de juiste behandeling van de zaak-Geelkerken ‘in
haar geheel’, zoals het verzoek van de particuliere synode luidde, te kun-
nen komen.101 Nog diezelfde avond kon Dijk melden dat dit antwoord voor
Geelkerken, die hij samen met Ridderbos namens de synode had bezocht,
voldoende was en dat hij bereid was in te gaan op de gestelde vragen.102

geelkerkens antwoord aan de synode
Op dinsdag 16 februari hervatte de synode haar werkzaamheden. Behalve
brieven van Van Beek en Van Kooten, die doorgespeeld werden naar respec-
tievelijk commissie iii en commissie iv, was er een antwoord van Geel -
kerken binnengekomen, dat nog diezelfde dag werd gedrukt en onder de
synodeleden werd verspreid. Het was een ‘zeer breedvoerig’ antwoord,
zoals de Acta vermelden.103 Men vraagt zich af wat de synode anders had
verwacht. De hoeveelheid vragen én de aard daarvan lieten niet toe om de
zaak af te doen in enkele bladzijden. Daarbij komt dat Geelkerken de dis-
cussie op een hoger plan bracht door in vijf van de zes paragrafen achter-
liggende thema’s aan de orde te stellen. Hij sprak over de vrijheid van de
exegese en het wetenschappelijk onderzoek, over de gewenste methode
van exegese, over het historiebegrip, over de menselijke factor en over zijn
werkelijkheidsopvatting. Naar aanleiding van elk van deze thema’s beant-
woordde hij telkens een of meer vragen, de laatste paragraaf was alleen
beantwoording van enkele vragen. Daardoor is het een antwoord met een
hoog theologisch gehalte, door Geelkerken als brochure uitgegeven. Veel
minder dan in Geelkerkens andere brochures is er sprake van gehakketak,
verwijten, speldenprikjes of zelfs persoonlijke aanvallen. De beantwoor-
ding van de vragen is minder fragmentarisch dan in zijn eerdere antwoor-
den aan de classis. Dit is een goed en gedegen theologisch gesprek en ei-
genlijk legt Geelkerken hier voor het eerst een verantwoording af van zijn
theologisch standpunt. Het wekt geen verwondering dat Van Gelderen
over dit antwoord te spreken was.104

Uit het antwoord blijkt duidelijk wat voor Geelkerken het hart van de
zaak was: een verschil in visie op de aard van het Schriftgezag.105 Om alle
misverstand te voorkomen, bakende hij de gereformeerde Schrift be schou -
wing duidelijk af van de ethische en de moderne. De gereformeerde theo-
logie kent een Schriftopenbaring. De Bijbel is het Woord van God, het is
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schrift geworden Godsopenbaring, onfeilbaar, geïnspireerd door de Geest.
‘Deze Gereformeerde Schriftbeschouwing is ook de mijne.’106 Daarmee
had hij zijn positie gemarkeerd. Maar binnen gereformeerde kring, zo
vervolgde hij, bestaan er over de Schriftbeschouwing nuances. Tegenover
een ‘letterlijke’ opvatting, een mechanische Schriftbeschouwing, staat de
echt gereformeerde, organische beschouwing van de Schrift, aangehan-
gen door Kuyper en Bavinck. Kern van deze organische opvatting is dat
men recht wil doen aan het feit dat de Schrift door mensen is geschreven,
zonder daarbij te kort te doen aan de goddelijke inspiratie.107 Wel besefte
Geelkerken dat Bavinck en Kuyper deze opvatting in de praktijk niet al-
tijd zijn trouw gebleven. Er was, zo wist Geelkerken heel goed, ook voor
zijn tegenstanders reden om zich op Kuyper en Bavinck te beroepen.108 De
organische Schriftbeschouwing was nog niet af. Het werd, mede in het
licht van de voortgang van de wetenschap, tijd om deze organische Schrift -
beschouwing nader uit te werken. Fijntjes merkte hij op dat hij in zijn
preek over Zondag 3 slechts gewezen had op het bestaan van moeilijk -
heden bij de uitleg van Genesis 3, maar daar verder niets over had gezegd.
Geelkerken blijft Geelkerken, dit moest hij nog even kwijt.

Omdat Geelkerken besefte dat de organische Schriftbeschouwing niet
af was, begon hij met een beschouwing over de vrijheid van het weten-
schappelijk onderzoek en van de exegese. Geen wonder. Steeds had hij be-
klemtoond dat de traditionele opvatting over de bijzonderheden van
Genesis 3 in feite een kwestie van exegese was en dat hij van oordeel was
dat de kerk die exegese niet als de enige juiste mag opleggen. En zelfs waar
de kerkelijke organen dit ontkenden en meenden dat er sprake was van
een belijdeniskwestie, was die vrijheid van belang. Die vrijheid achtte hij
in het voetspoor van Kuyper en Bavinck onmisbaar wil de theologie haar
taak ten opzichte van het confessionele leven van de kerk kunnen nako-
men.109 Theologie bestaat niet uit een letterlijk naspreken van de Schrift.
Evenmin is het haar taak de belijdenis toe te lichten, uit te werken en te ver -
dedigen.

Het is de taak van de theologie om het historisch confessionele leven aan
zijn oorsprong te toetsen. Waar eerlijk wetenschappelijk onderzoek leidt
tot een spanning met de belijdenis, dient de kerk deze aan te passen. Ove -
rigens moeten de vruchten van het wetenschappelijk onderzoek niet over -
schat worden, zo wist Geelkerken. Maar tegenover hen die het wetenschap-
pelijk onderzoek onderschatten, wees hij onder anderen op Brussaard.
Nog veel te weinig wordt ingezien, zo citeerde hij de predikant van
Bloemendaal, ‘dat bijv. hoofdstukken als Gen. 1 tot 3 tal van problemen
voor de exegese inhouden, die alleen door ernstige bestudeering van ver-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40



259

schillende zaken met vlijt moeten doorzocht en aan de ontwikkeling van
’t openbaringsbegrip ten dienste gesteld moeten worden’.110 Geelkerken
waarschuwde ervoor dat een traditionele opvatting over een bepaald ge-
deelte de plaats van de Schrift zelf zou gaan innemen. ‘De kerk die den
exegeet aan banden legt, is als de ruiter, die zijn paard de pezen doorsnijdt.
Ze heeft aan zulk een gebonden exegese eenvoudig niets’, zo citeerde hij
Kuyper.111 De vrijheid van de exegese, zo beantwoordde hij dan ook een
van de vragen, is niet gebonden aan de belijdenis.112 En waar in de belijdenis-
geschriften verwezen wordt naar de bijzonderheden uit Genesis 3 – een
antwoord op vraag 15 – gaat het toch niet om een belijdenis omtrent die
bijzonderheden.

Na aldus het goed recht van een verdere ontwikkeling van de organische
Schriftbeschouwing te hebben geclaimd en voor zichzelf de vrijheid te
hebben opgeëist om van de traditionele opvatting over de vier bijzonder-
heden te mogen afwijken, volgen drie paragrafen waarin Geelkerken uit-
eenzet wat hij onder de organische inspiratie verstaat en wat die visie op
de Schrift voor invloed heeft op de exegese. Hij gaat achtereenvolgens in
op de exegetische methode die voortvloeit uit de organische Schrift be -
schouwing, op de Bijbelse geschiedschrijving en op wat men ‘de menselijke
factor’ noemde.

De organische Schriftbeschouwing brengt een bepaalde exegetische me-
thode met zich mee, die wezenlijk verschilt van de methode die voort-
vloeit uit een mechanische visie op de Schrift. 113

In het laatste geval wordt de Bijbel een boek vol citaten die men kan ge-
bruiken om de eigen dogmatiek te onderbouwen, ‘een tuighuis volgesta-
peld met loca probantia’.114 Een neveneffect hiervan is de neiging om een
exclusieve nadruk te leggen op het ‘feit’, en niet tevens te kijken naar de
zin en de waarde daarvan. De organische Schriftbeschouwing daarente-
gen gaat uit van het geheel en komt zo tot de delen. De Schrift moet geïn-
terpreteerd worden vanuit de centrale heilsfeiten. Daarom staat het feit
van de zondeval niet vast omdat alle details van Genesis 3 letterlijk wor-
den genomen, en de grond van ons geloof in de zondeval vindt zijn vast-
heid evenmin in het feit dat wij geen moeite hebben met de bijzonderhe-
den van Genesis 3. Het historisch karakter staat vast door het geheel der
Schriftopenbaring, op grond van andere getuigenissen in de Schrift, door
de helderheid en begrijpelijkheid (perspicuitas)115 van het verhaal zelf en
ten slotte door de zin die heel dit verhaal in het corpus der Schrift blijkt te
hebben ‘naar het getuigenis des Geestes’. 116
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Deze beschouwing vormt de inleiding tot en de achtergrond van de be-
antwoording van enkele vragen. Zo is er binnen deze opvatting ruimte
om de moeilijkheden van details te erkennen zonder dat er aan de wezen-
lijke betekenis en historiciteit van Genesis 1-3 getwijfeld behoeft te wor-
den.117 Geelkerken had op zichzelf geen bezwaar tegen de aanvaarding
van de bijzonderheden uit Genesis 3 als feiten, hij had er bezwaar tegen
dat deze uitleg van Genesis 1-3 als de ‘eenig mogelijke en uitsluitend ware’
met ambtelijk gezag werd opgelegd.118 De traditionele exegese van
Genesis 3 heft de daarin berustende moeilijkheden niet op, zo stelde hij.
Hij meende daarin niet alleen te staan en wees op Bavinck, die zich had af-
gevraagd of de traditionele exegese van het scheppingsverhaal te vereni-
gen is met de resultaten van de nieuwere natuur- en geschiedwetenschap.119

Tevens beriep hij zich op A. Kuypers De engelen Gods, waarin Kuyper in een
beschouwing over Genesis 6:1-5 uitsprak dat deze tekst zeer ernstige
moeilijkheden opleverde. Geelkerken meende dat deze opmerking niet
minder van toepassing was op Genesis 1-3.120 Ten slotte noemde hij Van
Gelderen – lid van de dogmatische commissie – die toe had gegeven dat de
‘populair-gangbare exegese voor herziening vatbaar is, dat de voortgaan-
de wetenschappelijke kennis invloed moet hebben op de verklaring der
Schriftgegevens’.121

Een tweede kenmerk van de organische Schriftbeschouwing, zo vervolg-
de Geelkerken, is dat deze zich ertegen verzet dat het in de heilsgeschie-
denis of de geschiedenis der openbaring zou gaan om geschiedenis in de
gewone zin des woords. Belangrijkste getuige is Bavinck.122 De Schrift
heeft een religieuze bestemming, haar doel is het kennen van God en ze is
niet geschreven naar de maatstaven van de contemporaine profane ge-
schiedschrijving. Ja zelfs, zo citeerde Geelkerken Bavinck, is er in histori-
sche berichten soms onderscheid tussen het feit dat vermeld wordt en de
vorm waarin het gesteld wordt.123 Een Schriftbeschouwing die leidt tot
het strikt historisch nemen van de vier feiten uit Genesis 3 zonder te vra-
gen naar de zin van wat beschreven wordt, moet hij dan ook verwerpen.
Dat is de consequentie van deze positie. Het gaat om het geestelijk ver-
staan van de Schrift, zo refereerde hij aan eerdere uitlatingen. De Schrift is
geen gewoon geschiedenisboek.124

Het derde en belangrijkste kenmerk van de organische inspiratieleer be-
treft de ‘menselijke factor’, een bekende term in de gereformeerde theolo-
gie van die dagen. Het ging daarbij om de erkenning van het feit dat de
Bijbel via menselijke bemiddeling tot stand is gekomen, zonder dat dit
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ten koste gaat van haar goddelijk gezag. Opnieuw werden A. Kuyper en
Brussaard als getuigen aangevoerd, maar ook A. Noordtzij, de gerefor-
meerde hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht, die benadrukte dat
Israël niet te begrijpen is zonder kennis van de Umwelt.125 De vraag die de
commissie als nummer 6 had gesteld kwam erop neer dat zij vreesde dat
de ‘tijdsomstandigheden’ reden waren om het historische karakter van de
verhaalde gebeurtenissen te elimineren. Wat was het effect van de nieuwe
kennis van de oud-oosterse wereld op de exegese van Genesis 3? zo vroeg
de commissie in vraag 7. In dit verband verwees Geelkerken naar Genesis
1, waarin het uitspansel gezien wordt als een koepel. Is daarom het ge-
beurde historisch niet waar? En de nieuwe kennis van de oud-oosterse we-
reld heeft met de vraag: realiteit of niet, niets te maken; dat is een vraag
van geloof. Maar de vraag is wel ‘of we er zijn, wanneer we al die bekend-
makingen zonder onderscheid verstaan in een zin, waarbij wij geen reke-
ning houden met wat de kennis der Oud-Oostersche wereld ons leert’.126

Het valt op dat Geelkerken hiermee geen antwoord geeft op de vraag wat
dan het nieuwe licht uit het Oosten is dat ons helpt Genesis 3 beter te ver-
staan.

De beide laatste paragrafen hangen er min of meer bij, in die zin dat ze
zijn toegevoegd om enkele vragen te beantwoorden en niet direct volgen
uit de door Geelkerken voorgestane Schriftbeschouwing. In de voorlaat-
ste paragraaf – ‘Over werkelijkheid’ – ging Geelkerken in op zijn werke-
lijkheidsbegrip, daar zijn uitlatingen over de ‘hoogst denkbare werkelijk-
heid’ die ons denken te boven gaat vragen had opgeroepen. De staat der
rechtheid, het leven in het paradijs, is van een andere orde, is een ‘hoogere
werkelijkheid’ dan onze werkelijkheid. Wat ons daarvan gemeld wordt
gaat ons intellectuele begrijpen te boven, zo herhaalde hij in 1926 wat hij
al eerder gesteld had. Het is, zo wordt nu duidelijk, een verwijzing naar de
rectorale oratie van J. Woltjer uit 1896.127 Deze maakte onderscheid tussen
verschillende niveaus in de werkelijkheid, hij erkende een getrapt model
van de werkelijkheid. In zijn eigen bewoordingen: er is velerlei realiteit.
Aardse realiteit, menselijke gedachten, goddelijke gedachten. De openba-
ring valt onder de hogere werkelijkheid, omdat ze dichter bij God staat.
Geelkerken nu paste dit ideeënrealisme toe op Genesis 2 en 3, omdat daar-
mee het zondeloze karakter van de paradijswerkelijkheid recht kon wor-
den gedaan. Die werkelijkheid is onderscheiden van onze werkelijkheid.
Het is de wereld in zijn ongerepte staat, maar ook is het ‘de wereld Gods,
die daar weer in de nauwste relatie staat met den ongevallen mensch op de
ongevloekte aarde’.128 Direct hierna, bij de beantwoording van de vragen
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13 en 14, verwees hij opnieuw naar A. Kuyper en stelde dat het wel om een
realiteit gaat, maar om een andere realiteit dan de onze. In hoeverre de bij-
zonderheden uit Genesis 3 zintuiglijk waarneembaar waren, valt daarom
moeilijk uit te maken.129

In de laatste paragraaf ontkende Geelkerken de juistheid van de medede-
lingen van een van de getuigen van Marinus en ging hij niet akkoord met
de weergave van zijn visie op Job, zoals die door de commissie was samen-
gevat.130 Wat betreft zijn recensie van Obermans prekenbundel verwees hij
naar een recensie van dit boek van ds. J.H. Landwehr uit Rotterdam, die
zich, als Geelkerken, lovend over dit boek had uitgelaten zonder te ont-
kennen dat hij het niet in alles met Oberman eens was. Het bevreemdde
hem dat over die recensie niets te doen was geweest. Het verwijt dat hij als
hoeder van de zielen tekortschoot door de opname van meditaties van niet-
gereformeerde predikanten wees hij van de hand.

Het was inderdaad een breedvoerig antwoord, tenminste, voor een sy-
node. In het licht van de onderhavige kwestie, de Schriftbeschouwing, viel
25 pagina’s wel mee.

tweede confrontatie
De eerste behandeling van dit antwoord door de dogmatische commissie
vond plaats op 16 februari, in het bijzijn van al de leden der synode en
heeft ‘vrijwel den geheelen dag in beslag genomen’.131 Daarna volgde de
bespreking met Geelkerken, deze nam twee dagen (17 en 18 februari) in
beslag.132 Van die bespreking is een (incompleet) verslag bewaard geble-
ven.133 Twee stenografen van de Tweede Kamer hadden via Geelkerken
aangeboden een verslag van de gesprekken te maken, maar dit aanbod
was door de synode niet aanvaard. Wel waren er de eerste dag twee dames
aanwezig om te stenograferen, maar omdat een en ander hun te zwaar
viel, werden er ’s middags nog twee journalisten aan toegevoegd om een
eigen verslag te maken. Ook aan twee predikanten werd gevraagd dat te
doen.134 Aanvankelijk, zo schreef Geelkerken later, was het de bedoeling
geweest dat hij het uitgewerkte stenografisch verslag ter tekening voor-
gelegd zou krijgen, maar dat had hij bij voorbaat geweigerd. Hij twijfelde
aan de deskundigheid van de stenografen en waar hij spontaan moest ant-
woorden op vragen, wilde hij niet dat de schriftelijke neerslag daarvan tegen
hem gebruikt zou kunnen worden. Gezien de kwaliteit van het verslag
was deze weigering volstrekt terecht. Het geheel is rommelig en niet com-
pleet.135 Maar uit wat bewaard is gebleven, blijkt dat het overleg in een rede-
lijk goede sfeer is verlopen.
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Naar zeggen van Geelkerken was er één spannend moment geweest,
waarbij de Amsterdamse afvaardiging dreigde op te stappen. Dat was toen
Dijk bij de opening van de middagzitting stelde dat hij ‘de ondervraging’
van Geelkerken voort wilde zetten. Dat was voor Geelkerken niet accepta-
bel. ‘Ik ben hier niet gekomen om ondervraagd te worden. Ik leen mij niet tot
een verhoor, een enquête, een inquisitie. Ik ben hier gekomen, bereid om
inlichtingen te geven.’136 Pas na enige pressie gaf Dijk toe en heropende de
vergadering met aanvaardbare bewoordingen. Ondanks dit incident ver-
liep de ontmoeting verder goed. Uit het verslag – dat van dit incident geen
melding maakt – kan althans weinig anders worden geconcludeerd. Er
heerste een rustige sfeer, er was weinig irritatie, er werd ruim de tijd geno-
men om met Geelkerken te spreken. Volgens Naafs was er sprake van een
broederlijke, soms zelfs wat gemoedelijke omgang met elkaar.137

Ridderbos, Van Es en Aalders voerden de meeste keren het woord, ook
Honig en Greijdanus roerden zich duchtig. Van Es trad het meest welwil-
lend op richting Geelkerken. Opvallend is het zwijgen van Hepp en Van Gel -
deren.138 De vragen die de commissie Geelkerken had gesteld, kwamen
successievelijk aan de orde, soms verwees Geelkerken naar zijn Memorie,
soms weigerde hij de vragensteller te antwoorden, en waar hij dat wel
deed, leverde dat niet veel nieuwe gezichtspunten op. Nieuwe uitspraken
deed Geelkerken toen Van Es hem vroeg zijn moeilijkheden met de vier
bijzonderheden concreet te benoemen. Na verklaard te hebben dat het
geen moeilijkheden voor zijn geloof waren, gaf Geelkerken een paar voor-
beelden. Hoe moet listig opgevat worden in een goede schepping? De oos-
terling zegt dat de dieren hun spraak hebben. De westerling doet dat niet.
Wat betekent slangenzaad en wat betekent vrouwenzaad? Hoe moeten we
lezen ‘opdat de mensch niet in eeuwigheid leve’? Is dat ironisch bedoeld
of niet? Van Es klinkt bijna opgelucht. Als dat de moeilijkheden van
Geelkerken zijn, ‘dan hebben we geen verschil’. Daarmee was Geelkerken
het ‘volmaakt’ eens en hij begreep dan ook niet waarom er zo veel drukte
om was gemaakt.139 Ridderbos echter meende dat Geelkerken de indruk
wekte dat hij bij en ondanks die moeilijkheden niet wenste te buigen voor
de Schrift. Immers, de Schrift stelt dat de mens van alle bomen in de hof
mocht eten, maar ‘van twee dier boomen’ niet. ‘Dan is de perspicuitas van
het verhaal dat die twee ook boomen zijn geweest.’140 Dat is een feit en dat
moet aanvaard worden ondanks de moeilijkheden. Waar Geelkerken de
ruimte zocht om de moeilijkheden die de tekst met zich meebracht te be-
noemen en in principe de mogelijkheid openliet voor een andere exegese
dan de traditionele, werden bij Ridderbos de moeilijkheden van de tekst
doodgedrukt door een beroep op de helderheid en begrijpelijkheid van de
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tekst. Waar de Schrift het zo duidelijk over bomen heeft, hebben wij dat als
feiten te aanvaarden.

Opvallend is verder dat Geelkerken blijkens zijn reactie op een van de
vragen van mening was dat de synode geenszins de traditionele visie op
de bijzonderheden van Genesis 3 als bindend zou opleggen.141 Hij had dus
nog geloof in de goede afloop. Van Kaam meldde jaren later hoe Fernhout
na afloop op Geelkerken kwam toelopen, hem een schouderklopje gaf en
hem toevoegde: ‘Ik ben blij, dat je hier geweest bent.’142 N.G. Geelkerken
vertelt dat Fernhout die week bij zijn zoon, burgemeester van Kampen,
logeerde en bij zijn komst het hele gezin bij elkaar liet roepen om God te
danken, want de kwestie-Geelkerken was uit de wereld.143 Deze herinne-
ring komt overeen met de terugblik die Naafs enkele maanden later pu-
bliceerde en waarin hij vertelde dat Fernhout in zijn dankgebed God ge-
dankt had voor het feit dat de broeders elkaar hadden gevonden. Ook
Naafs was die dag vol goede moed huiswaarts getogen.144 Er leefde dus bij
sommigen de hoop dat de zaak niet tot een scheuring zou leiden. Maar
dat was wel erg optimistisch. Wie het verslag op zich laat inwerken, beseft
dat men elkaar niet kon bereiken. Zoals Van Es en Dijk opmerkten is een
slang toch een slang en een boom een boom, impliciet verwijzend naar Het
verloren paradijs.145 Ook Aalders had vragen hierover gesteld. Het ging, om
met Ridderbos te spreken, in die bijzonderheden toch om feiten! Waarom
kon Geelkerken dat niet aanvaarden?

Het gesprek met Geelkerken moest natuurlijk geëvalueerd worden. Daar -
mee werd nog op de avond van 18 februari begonnen om de volgende dag
te worden afgerond. Uit de aantekeningen van deze vergaderingen in het
archief Heida kan worden opgemaakt dat Van Gelderen positief over
Geelkerken sprak.146 Ten aanzien van zijn catechismuspreken bijvoorbeeld
merkte hij op dat de inhoud van de catechismus daarin vaak schitterend
werd uitgelegd. Geelkerkens befaamde steken naar de belijdenis betroffen
het confessionalisme, niet de confessie op zichzelf. Wanneer Geelkerken
spreekt over moeilijkheden in de oergeschiedenis, zo stelde Van Gelde -
ren, dan stem ik dat in het algemeen toe. Daarop lanceerde hij de volgende
stelling: ‘Naarmate wij te meer ernst maken met de historiciteit van de
Paradijsgesch., naar die mate moeten wij te meer verwachten, dat wij op
onzen weg exegetische moeilijkheden krijgen.’ Overigens was hij van
mening dat Geelkerkens houding niet samenhing met wetenschappelijk
onderzoek, maar met diens zucht naar ‘verruiming’. Van enige discussie
over deze stelling of een toelichting daarop is geen sprake, hoewel Van
Gelderen die toelichting waarschijnlijk wel bij de hand had.147 Daaruit
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blijkt dat hij de mogelijkheid openliet dat nieuw licht uit het oosten zou
kunnen helpen om tot een andere verklaring te komen dan de traditionele
en dat het ‘ontoelaatbaar’ niet over Geelkerkens visie behoefde te worden
uitgesproken. Maar nogmaals, uit het verslag blijkt niet dat Van Gelderen
deze toelichting heeft uitgesproken. En bovendien, er waren er ook met
een andere mening over Geelkerken. Hepp bijvoorbeeld, die meende Geel -
kerken vaker gehoord te hebben dan Van Gelderen, was het met de ken-
schetsing van Van Gelderen over Geelkerkens houding tegenover de belij-
denis niet eens. ‘Vele uitlatingen hebben me dikwijls beproefd.’ Er was wel
degelijk sprake van een afwijken van de belijdenis, en die afwijking moest
Geelkerken herroepen. Ook anderen waren minder dan Van Gelderen ge-
neigd Geelkerkens standpunt aanvaardbaar te achten. In hoeverre ook de
ontmoeting met de bezwaarde Amsterdamse broeders invloed heeft ge-
had, heb ik niet kunnen achterhalen. Men fluisterde dat de synode zeer
onder de indruk was van het getuigenis van Van Kooten.148 Dat zou mede
kunnen verklaren waarom de kerkenraad van Amsterdam-Zuid er zo op
gebrand was om te horen wat hij de synode had gemeld.149

Ondanks deze andere geluiden had Van Gelderen nog hoop op een goede
afloop. Uit een brief aan een collega-synodelid, die hij als reactie op het
overleg van 18 en 19 februari schreef, valt op te maken dat er zijns inziens
in de commissie in feite een consensus heerste om Geelkerken niet te
schorsen of af te zetten.150 Anderzijds gingen er besliste stemmen op die
stelden dat zijn standpunt binnen de Gereformeerde Kerken ontoelaat-
baar was. Even had zelfs de gedachte geprevaleerd om de synode niets te
adviseren over eventuele maatregelen, maar ook had men overwogen
Geelkerken een verklaring voor te leggen en te laten tekenen. Dat laatste
werd door Kuyper afgeraden. Diens voorkeur ging uit naar een verklaring
van een commissie waarin ook Geelkerken zitting zou nemen.151 Van
Gelderen herhaalde in deze brief zijn eerder uitgesproken stelling over de
gevolgen van een nadere bestudering van de paradijsgeschiedenis en hield
zijn collega voor dat nader onderzoek ons zou kunnen brengen tot opvat-
tingen die van de traditionele verschillen. Daarom had hij er bezwaar te-
gen het ‘ontoelaatbaar’ over de visie van Geelkerken uit te spreken en hij
was bereid zijn stelling breedvoerig toe te lichten. Maar van een discussie
over de stelling van Van Gelderen is het niet meer gekomen. Het momen-
tum was voorbij, de commissie zou niet meer vergaderen voordat het rap-
port klaar was. Dat werd samengesteld door Dijk, Ridderbos en Thijs, die
daartoe van 22 tot 26 februari te Kampen verbleven. Op 2 en 3 maart verga-
derde commissie iv daarover.152
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Op voorstel van Dijk besloot de synode pas weer op woensdag 3 maart 
– dat wil zeggen twee weken later! – samen te komen om commissie iv in
staat te stellen haar rapport in gereedheid te brengen.153 Een vriendelijk
verzoek van Geelkerken aan de kerkrechtelijke commissie om nogmaals
gehoord te worden indien deze kritiek had op zijn doen en laten, werd af-
gewezen.154 Als reden gaf de commissie op dat zij dat dan ook met andere
betrokkenen zou moeten doen en dat dit te tijdrovend zou zijn. Boven -
dien meende zij in allerlei beschikbare stukken voldoende gegevens te
hebben om tot een oordeel te kunnen komen. Daarbij kwam dan ook nog
dat het nooit gebruik was geweest personen, over wier handelingen een
advies moest worden uitgebracht, uit te nodigen om over dit advies met
de commissie te spreken. Het kan niet anders of dit antwoord moet Geel -
kerken hebben teleurgesteld of geïrriteerd. Zijn vriendelijk gesteld verzoek
ademde eerder een geest van verzoening dan van conflict, de argumentatie
van de commissie was zwak. Het ging tenslotte om Geel ker kens toekomst
als predikant in de Gereformeerde Kerken, ja, het ging om de toekomst
van de Gereformeerde Kerken als kerkverband. Overigens werd zowel de
synode als Geelkerken pas op 3 maart van dit antwoord op de hoogte ge-
steld. Informeel was het natuurlijk al bekend, daar veel synodeleden de
zittingen van de commissies bijwoonden.155 Ook Geelkerken was al op de
hoogte.156

dienaar des woords?
Zoals eerder vermeld, bleef Geelkerken al die weken dat de synode duur-
de preken. Ogenschijnlijk gaf hij geen krimp. In het Register van gehouden
preken zijn echter een paar keer opvallende opmerkingen toegevoegd. Zo
schreef hij bij de dienst van 7 februari: ‘gehaperd voor de middenzang’.
Achter de dienst van 14 februari – het was de week van de confrontatie met
de exegetisch-dogmatische commissie – staat vermeld: ‘doodop’. Die zon -
dagavond heeft hij verstek moeten laten gaan en werd door een ouderling
een preek voorgelezen. Maar dat was de enige keer.

De voorbereiding van de avonddiensten zal Geelkerken in het alge-
meen niet al te zwaar zijn gevallen. Hij preekte zoals gebruikelijk in die
tijd altijd over een ‘zondag’ van de Heidelbergse catechismus.157 Daar men
met zekere regelmaat de hele catechismus doorwerkte, ligt het voor de
hand dat de avonddienst voor een ervaren predikant als Geelkerken niet
al te veel inspanning vergde. Maar dat gold de normale situatie. Nu, nu
zijn bestaan als predikant in de Gereformeerde Kerken op het spel stond,
zullen deze diensten hem meer energie hebben gekost.

Voor de morgendiensten koos Geelkerken in deze weken stof uit de lij-
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densgeschiedenis van Jezus. Anders dan in onze tijd gebruikelijk bewoog
hij zich daarbij vrijelijk door het Nieuwe Testament en hield hij zich niet
bij één Bijbelboek. Ook in deze ochtenddiensten heeft de ervaring van
Geelkerken een belangrijke rol gespeeld om het hem mogelijk te maken
te blijven preken. Van de negen preken waren er minstens vijf eerder ge-
bruikt. Wel werden oude preken door Geelkeren meestal gewijzigd, soms
in beperkte mate, soms werden ze helemaal opnieuw uitgeschreven. In
dat geval werd de eerste versie uit het preekschriftje gescheurd.

De spannende vraag voor de kerkgangers was natuurlijk of Geelker ken,
bekend om zijn scherpe tong en pittige uitvallen naar het gereformeerde
establishment, in zijn diensten aan de kerkelijke situatie zou refereren.
Ongetwijfeld waren er onder hen ook die zich afvroegen of Geelkerken
wel voldoende distantie had om recht te doen aan de dienst des Woords.
Het lijkt erop dat hij zich van dat gevaar in eerste instantie niet bewust
was. Voor de dienst van 24 januari had hij als tekst gekozen 2 Thessa lo -
nicenzen 3:1: ‘Voorts, broeders, bidt voor ons, opdat het woord des Heeren
zijnen loop hebbe, en verheerlijkt worde, gelijk ook bij u.’ In de preek
wees hij er onder meer op dat het Woord Gods niet alleen wordt tegenge-
werkt door overheden en andere externe krachten.158 Ook mensen die me-
nen voor het gezag van dit Woord op te komen kunnen het van zijn kracht
beroven door hun macht en hun autoriteit. Ook de belijdenis mag niet in
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de plaats van het Woord Gods komen, er is een valse behoudzucht, die het
woord bindt aan de belijdenis, men mag het woord niet opsluiten binnen
de traditie, binnen de ‘onder ons gangbare opvatting’. Hij verwees naar
Luther, die weigerde zich het zwijgen te laten opleggen. Luther moest
spreken, ook al zou hem dat ‘twaalf maal mijn hals kosten’. Aan het slot
van zijn preek, toen hij de gemeente bedankt had voor de ondervonden
steun, verwees hij opnieuw naar Luther. Toen deze eens gevraagd werd
waar hij moest blijven als het net zich rondom hem sloot, had hij geant-
woord: ‘Onder Gods hemel.’ Geelkerken zei hem dat na. ‘Mijne tijden zijn
in Gods hand.’159 Toen hij de kansel afkwam, zong de gemeente hem
spontaan Psalm 134:3 toe.

Dat ’s heeren zegen op u daal’;
Zijn gunst uit Sion u bestraal’;
Hij schiep ’t heelal, zijn naam ter eer:
Looft, looft dan aller heeren heer.

Daarmee was de toon gezet, want hoewel Geelkerken expliciet had ver-
klaard de zaak zelf buiten beschouwing te willen laten – de kansel achtte
hij daarvoor te hoog – was het iedereen duidelijk dat Geelkerken onom-
wonden de synode vanaf zijn kansel waarschuwde. Alleen al de verwijzing
naar Luther spreekt wat dat betreft boekdelen, maar ook de wijze waarop
hij de tekst toepaste verwees direct naar het kerkelijk conflict. Zijn conflict
was ten diepste een conflict tussen God en Zijn volk.

Iets dergelijks gebeurde er ook op zondag 31 januari, toen Geelkerken
over Romeinen 12:12 preekte.160 ‘Verblijdt u in de hoop. Zijt geduldig in de
verdrukking. Volhardt in het gebed.’ Nogal onbevangen verklaarde hij
opnieuw dat hij weliswaar niet op de zaak zelf wilde ingaan, maar dat hij
wel had gepoogd zijn gemeente aan de hand van Gods woord een weg te
wijzen in deze moeilijke tijd. Hij hield zijn toehoorders voor dat christe-
nen hun levensweg altijd als hoopvolle mensen afleggen. Door alle moei-
lijkheden heen gaat de weg steeds omhoog. Het tweede deel van de tekst
is geen oproep om lijdzaam alles maar over je te laten komen, maar een
oproep om stand te houden, om op je post te blijven, om uithoudingsver-
mogen te tonen. Dat was zijns inziens ook de strekking van deze tekst in
de huidige omstandigheden. Maar dat kan alleen als men volhardt in het
gebed, zo verkondigde Geelkerken. Opnieuw zullen de toehoorders niet
veel moeite hebben gehad om de lijn naar de actualiteit te trekken.

Toen dit patroon zich de zevende februari had herhaald, werd het Van
Gelde ren te gortig. Geelkerken had gepreekt over Marcus 4:21-25.61 Ook
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in deze preek lagen de verwijzingen naar de actuele situatie voor het opra-
pen. Zo sprak Geelkerken over de korenmaat ‘van het traditioneele, het
geijkte, het van ouds bekende’. En wee de prediker die zich uit gemakzucht
of om mensen te behagen alleen maar ophield ‘binnen de korenmaat’. Hij
is juist geroepen om uit de Schrift voortdurend oude en nieuwe dingen op
te roepen en het licht van Gods woord overal te laten stralen.

Geen wonder dat Van Gelderen zich hieraan ergerde. Het Woord Gods
werd hier zonder schroom in dienst van de kwestie-Geelkerken genomen
en Van Gelderen, altijd voorzichtig en terughoudend, zette zich aan een
brief aan Geelkerken. Behalve dat hij kritiek had op enkele onderdelen van
de liturgie, had hij vooral ook bezwaar tegen de preek, en wel dat gedeelte
dat begon met de woorden: ‘Om dat Woord word ik thans belaagd’.62 Maar
dat ‘belagen’, aldus Van Gelderen, gebeurde niet vanwege dat Woord, maar
vanwege de houding van Geelkerken tegenover dat Woord. Hij was in de
problemen geraakt, meende Van Gelderen, niet vanwege zijn opvattingen
als zodanig, maar omdat ‘Ge met breed gebaar den weg zoekt vrij te ma-
ken voor opvattingen, welker aard Ge niet positief aanduidt’. De identifi-
catie van beide – het Woord en zijn houding daartegenover – vormde zijn
hoofdbezwaar tegen Geelkerkens prediking. Dit leidde tot een tendenti-
euze behandeling van sommige details en een ‘valsche probleemstelling
inzake het aanhangige geding’. Hij herhaalde vervolgens wat hij al vaker
had gezegd, namelijk dat hij in Geelkerkens preken nooit iets onrechtzin-
nigs had gehoord. ‘Reeds lang heb ik den indruk, dat Uwe fout veel meer
op ethisch dan op dogmatisch terrein ligt.’ Daaruit verklaarde hij ook dat
Geelkerken bij het laten zingen van Psalm 19 het eerste deel van vers 7 weg-
liet en alleen het tweede deel liet zingen.

Weerhoud, o heer, Uw knecht,
Dat hij zijn hart niet hecht’,
Aan dwaze hoovaardij,
Heerscht die in mij niet meer,
Dan leef ik tot Uw eer,
Van groote zonden vrij.

Laat U mijn tong en mond
En ’s harten diepste grond,
Toch welbehaag’lijk wezen.
O heer, die mij verblijdt,
Mijn Rots en Losser zijt,
Dan heb ik niets te vrezen.
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Van Gelderen zag daarin een symptoom van Geelkerkens geestesgesteld-
heid en heeft zich hierover zo opgewonden dat hij diezelfde dag een brief
aan Fernhout schreef dat het hem beter leek niet meer naar de synode te
komen daar de propedeutische colleges anders te veel schade leden.163 Later
is hij blijkbaar van mening veranderd en is hij toch weer ter synode ver-
schenen.164

Het is opvallend dat in de preken die hierop volgden veel minder direct
een verband wordt gelegd met de actuele situatie. Dat geldt zeker de preken
van zondag 14, 21 en 28 februari. Alle drie de preken waren eerder gebruikt
en als Geelkerken zich aan zijn geschreven tekst heeft gehouden – wat hij
in het algemeen deed –, is er geen reden om te veronderstellen dat hij de
kwestie-Geelkerken vermengde met het proces tegen Jezus.165

Anders lag dat met de preek van 7 maart 1926 over Johannes 19:5: ‘Jezus
dan kwam uit, dragende de doornenkroon en het purperen kleed; en Pilatus
zeide tot hen: Zie, de mensch.’166 Tenminste, volgens een van de toehoor-
ders. Ook deze tekst had Geelkerken eerder gebruikt, maar hoogst waar -
schijnlijk heeft hij deze preek nieuw uitgeschreven. Er zijn bladzijden uit
het preekschriftje gescheurd, de preek is korter dan zijn oude preken, de
tekst is minder breedvoerig. Hoe dan ook, naar het oordeel van Van der
Schaar had Geelkerken hier weer zijn eigen zaak en het lijden van Christus
met elkaar vermengd en vond hij reden om de synode daarover te schrij-
ven.167 Hij beschreef hoe het gezicht van Geelkerken die morgen verbitte-
ring toonde en wees erop hoe gezongen werd uit Psalm 22: 7: ‘Zij rukken
aan, met opgesperden mond.’ En, vers 11: ‘Verlos mij van den leeuw, die
woedt en tiert.’ Na de weergave van een bepaalde passage stelde hij dat de
toon waarop dit was gezegd én de ‘vuurschietende ogen’ duidelijk toon-
den dat deze passage zowel betrekking had op het lijden van Christus als
op het kerkelijk geding van Geelkerken. Uit de inhoud kon hij dat inder-
daad niet halen: die was louter beschrijvend, zonder verbindingen met
het heden. Maar aan het slot van de preek meende hij Geelkerken zeer
duidelijk te hebben horen verwijzen naar zijn eigen proces. Ook wij zullen
de weg van het lijden dienen te gaan, zo had hij Geelkerken horen zeggen,
‘waarin men tracht ons karakter te breken, onze persoon te knauwen, ons
te bespotten’. We moeten ons niet verzetten ‘als men ons doorhaalt door
de spot, als men tracht onze krachten te breken, als men tracht onze per-
soon te knauwen, als men ons geestelijk er onder doorhaalt’. Maar deze
woorden komen noch in de geschreven preektekst noch worden ze aange-
haald in het krantenverslag.168 Hier lijkt de gemoedsgesteldheid van Van
der Schaar te bepalend te zijn geweest voor zijn weergave van de preek. Dat
blijkt ook wel uit zijn opmerking dat er nergens iets zichtbaar werd van
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het feit dat ‘Jezus als de lijdende borg zich zelf ten offer bracht om voor
zondaren te betalen’. Op ‘zuiver ethische’ wijze werd het lijden van de
mens Jezus ‘kostelijk geteekend’. Maar zowel in deze preek als in de preek
van 21 februari wordt op zo’n manier over het sterven van Christus ge-
sproken dat een verwijt van ethische prediking hier meer over Van der
Schaar zegt dan over Geelkerken.169

Er is dus alle reden om aan te nemen dat de waarschuwing van Van Gel -
deren effect heeft gehad. Maar de situatie was dusdanig gespannen dat al
snel misverstand kon ontstaan. Ook in de volgende preken legde hij geen
directe verbanden met het heden. Dat hij op 14 maart preekte over Marcus
15:25b, ‘En zij kruisigden hem’, en op 21 maart over Lucas 23: 34a, ‘Vader,
vergeef het hun want zij weten niet wat zij doen’, was ‘toevallig’ en hing
samen met de lijdenstijd.170 Toen hij ’s avonds in de Schinkelkerk preekte,
was Zondag 40 van de catechismus aan de orde, de Zondag waarin het zes-
de gebod wordt behandeld, ‘Gij zult niet doodslaan’. Blijkens het verslag
in De Standaard merkte hij op dat het een ‘merkwaardig feit’ was, dat juist
in deze dagen deze zondag aan de orde was en riep hij de gemeente op zich
af te wenden van alle bitterheid en boosheid en de naaste te vergeven.

Dat Geelkerken zich heeft laten gezeggen door Van Gelderen pleit voor
beiden.171 Voor Van Gelderen dat hij blijkbaar een toon wist te treffen die
niet leidde tot verwijdering, voor Geelkerken dat hij zich liet corrigeren,
iets wat in het algemeen niet zijn sterkste punt was. Overigens schijnt hij
later weer in zijn oude fout vervallen te zijn en hield de hem welgezinde
C. Kwikkel hem voor dat hij van de preekstoel geen steekstoel moest ma-
ken.172 Waar een vriend hem zijn feilen toonde, is minder gevaar voor ver-
tekening dan waar Van der Schaar kritiek had op zijn preken.
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x 
Het oordeel van de synode

het rapport van de exegetisch-dogmatische commissie
Op woensdag 3 maart bood commissie iv haar rapport ter bespreking aan.1

Een gedrukte (voorlopige) versie was reeds onder de synodeleden ver-
spreid, zodat dezen zich goed hadden kunnen voorbereiden. Fernhout
leidde de bespreking in met een verwijzing naar 2 Korinthiërs 2:1-11, waar
Paulus de gelovigen in de Griekse havenstad voorhoudt dat ze een broe-
der die berispt was ook vergeving moesten schenken ‘opdat de zodanige
door al te overvloedige droefheid niet enigszins worde verslonden’.Paulus,
zo stelde Fernhout, had hier het belang van de door tucht getroffen broe-
der op het oog, maar ook het belang van de gemeente te Korinthe. Tevens
dacht de apostel hier aan Christus én aan Satan, die zich zou verheugen als
er een beslissing genomen zou worden ‘naar het vleesch’. ‘Op deze dingen
hebben ook wij te letten, met terzijdestelling van alle andere overleggin-
gen.’ Welke consequenties Fernhout hieraan verbond voor de actuele
situ atie staat niet vermeld, maar met deze waarschuwing in de oren kon
men met de behandeling van het rapport beginnen. Dat rapport, groten-
deels opgesteld door Ridderbos, bestaat uit drie delen.2 Het eerste deel
gaat over Geelkerkens visie op Genesis 2-3; het tweede over zijn visie op
het boek Job, het derde deel over de persarbeid van Geelkerken.

Op verzoek van de kerkrechtelijke commissie had commissie iv de vraag
onderzocht of de classis terecht een nadere verklaring had geëist. Daar -
over kon geen twijfel bestaan, oordeelde de commissie. De vergelijking
die er in de preekcoupure wordt getrokken tussen de staat der rechtheid
en de staat der heerlijkheid suggereert dat Geelkerken het verhaal over de
zondeval in oneigenlijke zin opvatte. Bovendien verzekerde Geelkerken
wel dat de zondeval een historisch feit is, maar deze verzekering liet hij
ten aanzien van de vier bijzonderheden achterwege. Daarover merkte hij
alleen op dat de uitleg ervan onzeker was. Dat alles bij elkaar was een af-
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doende reden om door te vragen, ook in het licht van de weigering van
Geelkerken om het ‘bedoeld noch gezegd’ uit te spreken. Omdat de preek -
coupure inderdaad aanleiding kan geven tot een interpretatie zoals die
van Marinus, was Geelkerken verplicht geweest de strekking van de preek -
coupure nader aan te geven. Met andere woorden: het ‘bedoeld noch ge-
zegd’ had alle onduidelijkheid en twijfel kunnen wegnemen en was dus
op zijn plaats geweest.

Daarmee werd de classis op dit punt in het gelijk gesteld. Maar wat was
Geelkerkens visie op Genesis 2 en 3? Daarover ging het in de volgende para-
graaf van het rapport. Formeel erkende Geelkerken Genesis 3 als deel van
de goddelijk geïnspireerde Schrift en hij had de commissie meermalen
verzekerd dat alles wat wordt meegedeeld voor hem vaststond. Maar er
was volgens Geelkerken verschil over de uitleg van enkele bijzonderheden.
De commissie vond hem niet duidelijk genoeg. Enerzijds stelde hij dat
het om historische feiten ging, anderzijds viel het volgens hem moeilijk
uit te maken in hoeverre deze bijzonderheden zintuiglijk waarneembaar
zijn geweest. Hij beweerde wel de traditionele uitleg te aanvaarden, maar
hield ook rekening met een andere uitleg van deze bijzonderheden. Maar
als hij de traditionele opvatting ‘in den vollen zin des woords’ zou aan-
vaarden, zou hij ook de zintuiglijke waarneembaarheid van de bekende
bijzonderheden uit de paradijsgeschiedenis aanvaarden.

Voor de commissie ging het hier om feiten, voor Geelkerken was het een
zaak van exegese. Het punt was dat Geelkerken geen eigen exegese gaf en
ook niet had. Een dergelijke lichtvaardigheid verdiende volgens de com-
missie ernstige afkeuring, juist ook omdat Geelkerken hierover een pu-
bliek debat had gevoerd. Hij had zich onvoldoende rekenschap gegeven
of hij in staat was een exegese te bieden die niet zou neerkomen op de ont-
kenning van wat de Schrift ons meedeelt. Hij moest haast wel tot een sym-
bolische duiding van de bijzonderheden komen, terwijl hij die nu juist
ten overstaan van de classis had afgewezen. Aldus de exegetisch-dogmati-
sche commissie.

In de vierde paragraaf betoogde de commissie dat het standpunt van
Geelkerken niet in overeenstemming is te brengen met het gezag der
Schrift. Of we al dan niet te maken hebben met ‘figuurlijke’ taal hangt af
van de bedoeling van de Schrift. In dit verband wees de commissie op het
concrete karakter van Genesis 2 en 3. Het paradijs is een concrete hof, op
een bepaalde plaats op aarde. Daarin is sprake van allerlei bomen, ook van
de boom des levens en de boom der kennis. Voor de commissie stond vast
dat uit de aard en de inhoud van het verhaal voortvloeide dat ook die bij-
zondere bomen bomen zijn. Geelkerken had in dit verband tijdens het
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overleg met commissie iv gesproken van scholastiek en rationalisme, de
commissie van haar kant sprak in reactie daarop van dreigende willekeur
wanneer men zich niets van de door het tekstverband gestelde eisen aan-
trekt. Met andere woorden: hier was de hermeneutiek in het geding en
voor de commissie was daarin het laatste woord aan de Schrift zelf. De
commissie vroeg zich af ‘tot welke consequenties dergelijke methode van
Schriftverklaring moet leiden’. In feite zou hier de weg naar leervrijheid
worden opengesteld.3

De laatste paragraaf betrof een nadere toetsing van Geelkerkens argu-
menten. In de eerste plaats ging de commissie in op de door Geelkerken
aangevoerde vrijheid der exegese die in het geding was geraakt. Ze wees
erop dat de exegese aan de Schrift is gebonden en dat Geelkerken, als ambts -
drager van de kerk, gebonden was aan de belijdenis. Bezwaren daartegen
dienden in de weg van het gravamen te worden ingediend. Vervolgens
wees de commissie erop dat Geelkerken sprak over moeilijkheden, maar
dat neemt niet weg dat we onvoorwaardelijk voor de Schrift dienen te bui-
gen. De juiste maatstaf voor de exegese is niet welke verklaring de minste
moeilijkheden geeft, maar welke verklaring de Schrift zelf eist. Ten aan-
zien van het oud-oosters licht heeft Geelkerken meer gezegd dan hij kon
verantwoorden, zo meende de commissie. Er is eenvoudigweg geen alter-
natief voorhanden dat ons de bijzonderheden anders kan doen verstaan.
Als laatste ging de commissie in op het verschil tussen de paradijstoestand
en ons leven. Dat verschilt wel van het leven in het paradijs, maar niet zo-
danig dat de zin van de bijzonderheden uit het paradijs dubieus zou wor-
den. Een beroep op het verschil tussen de staat der rechtheid en de staat
der heerlijkheid is hier niet ter zake. Ze zijn principieel onderscheiden,
het een beschrijft de dingen die horen ‘tot het leven in de tijd’, het ander is
profetie.

In het tweede deel van het rapport ging de commissie in op de bezwaren
van Van Kooten betreffende Geelkerkens visie op het boek Job. Zij conclu-
deerde dat de aanklacht van Van Kooten te zwak was onderbouwd om het
confessioneel standpunt van Geelkerken inzake de Schrift te kunnen be-
oordelen. Daarbij speelde een rol dat Geelkerken gesteld had zich niet in
de door de commissie gegeven samenvatting van zijn veronderstelde visie
op Job te herkennen. De commissie meende zich van een oordeel te moe-
ten onthouden.

Anders lag dat met de klachten over het journalistieke werk van Geel ker -
ken. Ten aanzien van de recensie van Oberman stelde de commissie de
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klagers in het gelijk. De Schriftbeschouwing van Oberman was niet gere-
formeerd. Als voorbeeld wees de commissie op diens visie op Genesis 1-3.
Obermans visie op Christus kon er evenmin mee door. De commissie be-
treurde het daarom dat Geelkerken dit boek in gereformeerde kring had
geïntroduceerd en dat bovendien in warme bewoordingen. Geel ker ken
had de dwalingen in dit boek als zodanig moeten aanwijzen en er tegen
moeten waarschuwen.

Over Saul en David merkte de commissie op dat David in dit stuk niet
werd getekend zoals de Bijbel hem tekent en dat het onbegrijpelijk was
dat Geelkerken dit stuk met stichting had gelezen. Een dergelijk gunstige
beoordeling deed afbreuk aan Gods Woord.

Tot slot het oordeel van de commissie over de klachten betreffende
Geelkerkens redacteurschap van de Overtoomsche Kerkbode. Ze meende dat
er inderdaad door de redactie stukken waren opgenomen die de toets der
kritiek niet konden doorstaan. Gewezen wordt op een meditatie van de
hervormde predikant J. Lammerts van Bueren, op een spotdicht en op een
kritisch stuk van de plant- en dierkundige C.J. van der Horst, ‘De slang
der theologen’.4 De commissie verweet Van der Horst dat deze niet had
gevraagd naar de kennelijke bedoeling van het verhaal, maar op grond
van zoölogische beschouwingen de letterlijke opvattingen van het Schrift -
verhaal ‘bespottelijk’ had gemaakt. Dit alles moest wel ‘verzwakkend
werken op den eerbied voor de waarheid Gods’. 5

’s Avonds werd de bespreking van het rapport afgerond. Het moderamen
kreeg opdracht te zorgen voor de eindredactie van het rapport tegen de
tijd dat de conclusies door de synode moesten worden vastgesteld. Van de
bespreking zelf werd in de Acta geen verslag opgenomen. Donder dag -
middag 4 maart vond de openbare behandeling van het rapport plaats.
Het rapport werd goedgekeurd. De afgevaardigden van Noord-Holland
onthielden zich deels van stemming daar ze geen rechter in eigen zaak
wilden zijn. Met andere woorden: ze stemden niet mee waar het ging om
het oordeel over de handelingen van de classis noch over het oordeel van
de commissie op de visie van Geelkerken op Genesis 2 en 3.6

De synode besloot:

a opdat voldaan worde aan het sub b 4e genoemde
1. aan dr Geelkerken de volgende verklaring ter onderteekening voor 
te leggen:
Ondergeteekende, kennis genomen hebbende van de uitspraak der
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 synode: ‘dat de boom der kennis des goeds en des kwaads, de slang en haar
spreken en de boom des levens naar de klaarblijkelijke bedoeling van het
Schriftverhaal van Genesis 2 en 3 in eigenlijken of letterlijken zin zijn op te
vatten en dus zintuiglijk waarneembare werkelijkheden waren;
en dat derhalve de meening van dr Geelkerken als zou men disputabel
 kunnen stellen of deze zaken en feiten zintuiglijk waarneembare
 werkelijkheden waren zonder met het in art. 4 en 5 der Nederlandsche
Geloofsbelijdenis beleden gezag der Heilige Schrift in strijd te komen,
moeten worden afgewezen’,
verklaart zich aan deze beslissing te conformeeren en het Schriftverhaal
van Genesis 2 en 3 naar zijn in de uitspraak der synode aangegeven zin
 zonder eenig voorbehoud te aanvaarden en ten  grondslag te zullen leggen
aan wat hij in dezen zal leeren;
2. aan dr Geelkerken mede te deelen, dat zijne beslissing inzake de
 onderteekening dezer verklaring door haar binnen den tijd van vier dagen
wordt tegemoet gezien;
b van al deze uitspraken en besluiten kennis te geven aan dr J.G. Geel -
kerken, den kerkeraad van Amsterdam-Zuid, de classis Amsterdam, de
 particuliere synode van Noord-Holland, en de bezwaarde broeders uit 
de kerk van Amsterdam-Zuid.

Hierna nam voorzitter Fernhout het woord en bedankte de commissie
voor het werk door haar verricht. Hij wees onder meer op de ‘zeldzame
eenparigheid’ waarmee was gewerkt. Daaruit bleek wel dat de gebeden
verhoord waren.7 Daarom werd allereerst dank gebracht aan God, die het
mogelijk had gemaakt ‘Zijn arbeid te verrichten’.

Daarna ging de synode in comité en besloot men Geelkerken de beslissing
(per telegram) en het rapport (per expresse) toe te zenden.8 Grosheide,
Ridderbos en Thijs werden aangewezen om de volgende dag met Geel ker -
ken te spreken en, indien mogelijk, ook met de kerkenraad van Amster dam-
Zuid teneinde die te bewegen zijn invloed ‘ten goede’ bij Geelkerken aan
te wenden. Ze zouden de kerkenraad verzoeken die vrijdagavond nog een
buitengewone vergadering uit te schrijven om de commissie te ontvan-
gen.9

De behandeling van het rapport van de kerkrechtelijke commissie, waar -
mee men de vorige dagen bezig was geweest, was nog niet afgerond.10 Dat
gebeurde diezelfde avond, terwijl de definitieve afhandeling ervan werd
bewaard voor de openbare zitting de volgende morgen. Dat geschiedde
zonder problemen. Ook nu onthielden de afgevaardigden van de particu-
liere synode van Noord-Holland zich van stemming.11
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het rapport van de kerkrechtelijke commissie
Geelkerken was in beroep gegaan tegen de beslissing van de particuliere
synode van Noord-Holland om zijn bezwaren tegen de besluiten van de
classis niet-gegrond te verklaren.12 Zijn kerkenraad had bezwaar aangete-
kend tegen het besluit van diezelfde particuliere synode, omdat deze zijn
protesten bij de classis inzake de suspectverklaring van Geelkerken niet
had gehonoreerd, evenmin als de besluiten die uit die suspectverklaring
waren voortgevloeid.13 Verder was er een bezwaar ingediend door een
aantal predikanten uit de classis Haarlem tegen de handelingen van de
classis Amsterdam en van de particuliere synode Noord-Holland14 én er
was een bezwaarschrift ingekomen van de kerkenraad van Tienhoven.15

Deze kerkenraad stelde onder meer dat hij geen enkele moeite had met de
preekcoupure. Hij zou er veel meer moeite mee hebben indien Genesis 3
zou worden uitgelegd zonder het oog te openen voor de moeilijkheden
die de tekst met zich meebrengt.16 De commissie had verder kennisgeno-
men van allerlei brochures die over de zaak waren verschenen, van de Acta
van de particuliere synode en van de memories van de classis Amsterdam.
Daarbij had ze gesproken met de afgevaardigden van alle betrokken par-
tijen. Ook Geelkerken was uitgenodigd om zijn protest toe te lichten, maar
had daarvan geen gebruik willen maken omdat hij slechts in herhaling
kon vallen. Over alle ingediende bezwaren moest de commissie haar licht
laten schijnen.17 Ook was haar advies gevraagd over de vraag of de rechts-
beginselen zoals die in de kerk behoren te gelden gehonoreerd waren. Op
eigen initiatief, menend binnen de haar gestelde grenzen te blijven, wilde
de commissie ook advies geven over de vraag in hoeverre de besluiten van
de classis Amsterdam al dan niet zedelijk verwerpelijk waren. Een en ander
leidde tot een uitvoerig rapport, uitlopend op 31 conclusies.18

De kerkenraad van Amsterdam-Zuid had de klacht van H. Marinus niet
juist afgehandeld, vandaar dat hij zich terecht tot de classis had gewend.
In houdelijk gezien viel de classis weinig of niets te verwijten, en dat gold
ook de particuliere synode van Noord-Holland. Slechts op een aantal on-
dergeschikte punten werden classis en particuliere synode vermanend toe -
gesproken en kregen Geelkerken en de kerkenraad van Zuid gelijk. Zo was
het in het licht van de vroegere spanningen tussen Geelkerken en Von ken -
berg ‘voorzichtiger’ geweest indien de classis Vonkenberg niet had be-
noemd in de commissie van onderzoek.19 De samenwerking van deputa-
ten ad Artikel 49 ko met de classicale commissie werd afgewezen,20 en de
benoeming van twee leden van de classicale commissie in de commissie die
de particuliere synode moest adviseren verdiende afkeuring.21 En zo was
er meer, maar het was allemaal niet belangrijk, want op de essentiële pun-
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ten kregen classis en particuliere synode gelijk. Opvallend is dat er naar de
mening van de commissie geen sprake was van een suspectverklaring.22

Men had Geelkerken om een nadere verklaring gevraagd omdat er sprake
was van ‘gewichtige oorzaken van nadenken’, waarbij uitdrukkelijk was
bepaald dat men Geelkerken niet beschuldigde af te wijken van de belijde-
nis of uit te gaan van de veronderstelling dat hij niet rechtzinnig zou zijn.
Dit vragen naar een nadere verklaring kon zonder voorafgaande suspect-
verklaring geschieden, een suspectverklaring ligt daarin niet opgesloten.

Kortom, op alle wezenlijke punten werden classis en particuliere synode
in het gelijk gesteld en werden de ingediende bezwaarschriften afgewezen.

Terwijl, zoals gezegd, de afgevaardigden van Noord-Holland zich van stem -
ming onthielden, werd het rapport door de synode aangenomen met de
stemmen van alle preadviseurs en van alle andere aanwezigen. Genoemde
afgevaardigden deelden mee zich aan dit besluit te conformeren. In zijn
dankwoord refereerde preses Fernhout aan het feit dat er voor het werk
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van deze commissie doorgaans minder belangstelling was geweest dan
voor het werk van de dogmatische commissie, de broeders zelf spraken
over een doolhof van meningen, uitspraken en brochures.23 Lovend was
hij over de massieve stijl en de prachtige eenheid van het rapport, dat de
meesterhand (van H.H. Kuyper) verried en ongetwijfeld later als een voor-
beeld zou dienen voor hen die niet gewend waren te rapporteren aan de
synode. Inhoudelijk gezien wierp het veel licht op het gereformeerde
kerkrecht. Of de aanwezigen het betoog van Kuyper hebben begrepen en
beseft hebben welke wissels gepasseerd werden, valt te betwijfelen. De
Standaard vermeldde dat de voorlezing ervan drie uur in beslag had geno-
men, en het zal velen geduizeld hebben. 24

Hierna sloot de voorzitter de vergadering en werd de synode verdaagd.

ondertussen in amsterdam-zuid
Toen Ridderbos, Thijs en Grosheide zich vrijdagmorgen 5 maart 1926 naar
Amsterdam begaven, wist men daar officieel nog van niets. Ook Geel ker -
ken wist nog nergens van. De synode had hem donderdag op de hoogte
willen stellen van haar komst en van de conclusies van de exegetisch-dog-
matische commissie, maar als gevolg van het slechte weer was er sprake
van een storing bij de p t t . Een en ander was toen volgens De Standaard per
expresse verstuurd, in de hoop dat het nog die avond Geelkerken zou be-
reiken, maar dat is hoogstwaarschijnlijk niet gelukt.25 Net als iedereen heeft
Geelkerken van de conclusies kennisgenomen via de pers, die deze in haar
avondedities publiceerde.26 De kerkenraad hield daarom rekening met
een extra vergadering op korte termijn. Tevens besloot de kerkenraad het
antwoord van Geelkerken vergezeld te doen gaan van een eigen verklaring.27

De volgende ochtend ontving Geelkerken een telegram dat de komst van
de synodale afgevaardigden aankondigde en waarin verzocht werd deze
afvaardiging in een extra kerkenraadsvergadering te ontvangen.28 De af-
gevaardigden hadden het complete rapport bij zich.29 Die avond viel het
hele rapport in de krant te lezen.30

Thijs memoreerde later hoe de afvaardiging Geelkerken in de loop van
de ochtend het rapport had overhandigd en voor de namiddag belet had ge -
vraagd.31 Geelkerken echter moest het rapport eerst bestuderen en het schik-
te hem niet de synodale afvaardiging ’s middags te ontvangen. ’s Avonds
waren ze welkom op de kerkenraadsvergadering. Van dat aanbod maak-
ten ze gebruik. Bij de Parkkerk wachtte hun een ‘niet kleine schare’. Toen
Geelkerken arriveerde werd hij toegesproken door S. van Erk en daarna
door de menigte toegezongen uit Psalm 121.32
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De heer zal u steeds gadeslaan,
Opdat Hij in gevaar,
Uw ziel voor ramp bewaar’.
De heer, ’t zij g’ in of uit moogt gaan,
En waar g’ u heen moogt spoeden,
Zal eeuwig u behoeden.

Bij de ingekomen stukken werd melding gemaakt van een telegram aan
de kerkenraad, waarin honderden broeders uit Amsterdam de kerken-
raad verzochten ‘pal te staan voor de waarheid Gods en het goed recht’ van
zijn predikant.33 Daarna besloot men een drietal van hen die zich voor de
kerk hadden verzameld de vergadering te laten toespreken. Zij getuigden
van de liefde der gemeente voor hun predikant en spraken uit dat zij hem
als hun predikant wilden behouden. Na overleg met de synodale deputa-
tie mochten zij de hele vergadering bijwonen.

Daarna voerden de synodale afgevaardigden het woord.34 Ze betuigden
hun spijt dat Geelkerken de conclusies van het dogmatisch rapport uit de
krant had moeten vernemen en wezen op het ‘diep-ernstige’ van de situatie.
Ze hebben Geelkerken ‘gebeden’, aldus het verslag van Thijs aan de synode,
om de verklaring te ondertekenen en meldden hem dat de synode boven-
dien nog enkele zaken met hem wilde bespreken. De kerkenraad vroegen
ze druk op zijn predikant uit te oefenen ten gunste van hetgeen de synode
van hem verlangde. Het was, zo verzekerden ze, de synode te doen geweest
om de waarheid Gods en het heil der kerken. Daarna spraken verscheide-
ne leden van de kerkenraad.35 Bijna allen verklaarden dat de conclusies
der synode grote teleurstelling en hevige verontwaardiging hadden ge-
wekt. Ook betreurden ze het dat de commissie geen toelichting had gege-
ven op het besluit van de synode en ze riepen Geelkerken toe: ‘Teeken niet,
teeken nooit.’ Een van de broeders, die het rapport kennelijk reeds had
gelezen, stelde dat het aan de hoofdzaak voorbijging, namelijk de metho-
de van Schriftbeschouwing. Ook meende hij dat er van een merkwaardig
gemis aan zin voor proportie sprake was. Aan zaken als Genesis 2 en 3 waren
kwesties omtrent de Overtoomsche Kerkbode gekoppeld. Sommigen vonden
het ‘rooms’, dat een traditionele opvatting door de synode geijkt werd en
dat daarmee instemming werd geëist. Ze verklaarden dat zij achter Geel -
kerken bleven staan als hij zou weigeren te tekenen en dat zevenachtse
van de gemeente achter hen stond. Slechts een paar broeders hadden een
andere mening. Ook werd nog gesproken over de termijn van vier dagen 
– veel te kort. Geelkerken noemde die termijn zelfs ‘immoreel’. Daarop
antwoordde de commissie dat deze zaak al twee jaar speelde. Zij bedoelde:
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‘Je weet nu toch wel wat je moet antwoorden.’ Wel werd hem toegestaan
desnoods dinsdag te antwoorden, daar de synode pas woensdag 10 maart
weer samen zou komen. Een der leden van de commissie (Gros heide?)
bood aan zondag de preekbeurt van Geelkerken waar te nemen. Ten slotte
vroeg de afvaardiging wanneer zij de volgende dag met Geel kerken zou
kunnen spreken. Daarop antwoordde Geel ker ken dat hij niet alleen met de
commissie zou willen spreken (dus alleen indien er ook anderen bij waren),
maar ook dat hij met het lezen van het rapport nog niet ver genoeg gevor-
derd was om de commissie de volgende dag reeds te kunnen ontvangen.36

Zondagochtend preekte Geelkerken in de Schinkelkerk, geen plaats was
onbezet. De tekst was Johannes 19:1-5, het verhaal over Jezus voor Pilatus.
Na afloop werd hem door de gemeente Psalm 134:3 toegezongen. In zijn
dankwoord verwees Geelkerken naar het woord van Luther dat het een
mens niet geraden is iets tegen zijn geweten in te doen.

’s Avonds preekte Geelkerken in de Parkkerk over Zondag 39 uit de Hei -
delbergse catechismus, over het vijfde gebod, ‘Eer uw vader en uw moeder’.
A. de Froe hield een korte toespraak, ook nu zong men hem toe.37 Geel -
kerken hield in zijn dankwoord de gemeente voor wat zijn vader hem al-
tijd had voorgehouden: ‘Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht.’38

Maandag hadden de afgevaardigden nog geen bericht van Geelkerken
ontvangen, zodat zij constateerden dat zij door Geelkerken niet in de ge-
legenheid waren gesteld om nader met hem te spreken.39 Dat was bepaald
niet comme il faut. Van iemand die zo op de kerkorde tamboerde, had ver-
wacht mogen worden dat hij zich zou voegen naar de gangbare omgangs-
vormen. Maar Geelkerken ontving de synodale afvaardiging niet en wei-
gerde te reageren binnen de door de synode gestelde termijn.

Nu hadden Geelkerken en zijn kerkenraad met dit laatste wel een punt.
Het rapport was eerst op vrijdag bij Geelkerken bezorgd, zaterdag was be-
stemd voor de voorbereiding van de beide kerkdiensten die Geelkerken
diende te vervullen, zondag was de dag des Heren en maandag was in feite
de eerste dag dat Geelkerken zich zou kunnen buigen over een antwoord.
Omdat de kerkenraad van Amsterdam-Zuid hem had laten weten dat hij
op korte termijn geen antwoord mocht verwachten, had Fernhout in eer-
ste instantie besloten pas weer op 16 maart te vergaderen.40 Blijkbaar was
het contact hierover niet onplezierig verlopen, want Woltjer deelde de
kerkenraad maandagavond 8 maart mee het niet onmogelijk te achten dat
een conflict nog voorkomen kon worden. Wel werd er op zijn voorstel een
commissie benoemd, die allerlei zakelijke kwesties zou moeten regelen
voor het geval het toch tot een breuk zou komen.41 Dat was een verstandig
besluit. Want Fernhout werd door de overige leden van het moderamen
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teruggefloten en zag zich genoodzaakt zijn besluit de synode een week op
te schorten in te trekken.42 Toen dat op 8 maart tijdens de pauze van de
kerkenraadsvergadering bekend werd, reageerde de kerkenraad met de
mededeling aan de synode dat naar zijn overtuiging maandag 15 maart de
kortst mogelijke termijn moest worden geacht om te kunnen reageren.
Desondanks hoopte de kerkenraad dat hij zijn antwoord op 11 maart 1926
aan de synode zou kunnen overhandigen.43

Toen de synode op woensdag 10 maart haar werk voortzette, waren er aller-
lei reacties binnengekomen, maar er was geen antwoord van Geelker ken.44

Wel was er het genoemde schrijven van de kerkenraad van Amster dam-
Zuid, maar daar had de synode niet om gevraagd. Zij besloot Geelkerken
telegrafisch te verwittigen van haar leedwezen over het uitblijven van een
antwoord en stelde dat indien de verklaring niet de volgende dag voor
14.00 uur binnen was, de synode dit zou zien als een weigering.45 Hierna
bracht Thijs verslag uit van zijn Amsterdamse avonturen als synodaal af-
gevaardigde naar de kerkenraad van Amsterdam-Zuid en Geelkerken.46

’s Avonds handelde de synode nog enkele andere zaken af.47 Van veel ge-
wicht was het verzoekschrift van J.P. de Gaay Fortman en anderen.48 Dezen
hadden verzocht om aandacht voor allerlei wetenschappelijke kwesties,
samenhangende met de heersende visie op de Heilige Schrift. Met sommige
van deze thema’s was ook de voorgaande generatie al bezig geweest. Ge -
noemd werden de namen van A. Kuyper, J.C. Sikkel, J. Woltjer, H. Bavinck
en W. Geesink, gewezen werd op de vragen rond Genesis 1. Ook had weten-
schappelijk onderzoek van mensen als Van Gelderen en Noordtzij geleid
tot resultaten die, hoewel in strijd met de heersende Bijbelbeschouwing,
van groot belang waren voor een beter verstaan van de Schrift. Ze verzoch-
ten daarom om de instelling van een commissie van ‘wetenschappelijke
mannen op verschillend gebied’ om het vraagstuk van de Bijbel beschou -
wing te onderzoeken. 

Commissie iv, hierover om advies gevraagd, meende echter dat het niet
op de weg van de synode lag om wetenschappelijke commissies te benoe-
men voor wetenschappelijke vragen. Dit was iets voor particuliere gezel-
schappen. Vandaar dat ze voorstelde de hoogleraren in de theologie aan te
sporen samen met anderen de ‘brandende quaesties’ te bespreken en dat
eventueel ook financieel te ondersteunen of te laten ondersteunen. Boven -
dien diende de synode eerst de resultaten van de door de synode van
Leeuwarden ingestelde studiecommissie over de uitbouw van de belijde-
nis af te wachten. Verder leek het de commissie wijs deze kwestie los te
koppelen van de kwestie-Geelkerken. Aldus werd besloten.49
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Uit de kring van commissie iv kwamen die avond nog twee andere rap-
porten aan de orde. Toen door voorzitter Fernhout gevraagd werd of de
synode nog een woord van vermaan zou doen uitgaan aan de kerken en
daartoe met algemene stemmen werd besloten, bleek Ridderbos al een
concept te hebben ontworpen, dat vervolgens werd voorgelezen. Afgerond
werd de zaak nog niet.50 Wel werd de tekst vastgesteld die de synode aan
Geelkerken zou voorlezen indien deze de voorgelegde verklaring zou
hebben getekend.51

In dit woord aan Geelkerken sprak de synode uit dat de handelwijze van
Geelkerken meermalen niet zo was geweest als van een christen en een
predikant verwacht had mogen worden. Zijn houding tegenover Marinus
getuigde niet van een ‘zelfverloochenende tegemoetkoming’, zijn toon
tegenover de classis en haar commissie was soms ‘hoog’. Als Geelkerken
de hem gestelde vragen welwillend had beantwoord, was de onderlinge
verhouding vrij gebleven van ‘onaangenaamheid’ en was de gemeente van
de Heer bewaard gebleven voor smaad. Zijn publicaties hadden onrust in
de gemeente veroorzaakt en haar bij haar vijanden in opspraak gebracht.
Aparte aandacht besteedde de synode aan de persarbeid van Geelkerken
in de Overtoomsche Kerkbode. Daarin had hij niet ‘die waakzaamheid en
zorg’ voor de aan hem toevertrouwde ‘zielen’ besteed, als ‘de Heere van
Zijne dienaren eischt’. Het ontbrak in veel publicaties aan genoegzame
waarschuwing tegen verkeerde prediking van de Christus Gods, van Zijn
verzoeningsarbeid en tegen wat tot ‘onkuischheid’ zou kunnen leiden.52

Het vermaan eindigde met de wens dat de verdere arbeid van Geelkerken
gesierd zou worden door nederigheid, zelfverloochening en waakzaam-
heid.

Daarmee kon Geelkerken het doen. Wat de synode van een dergelijk
stuk verwachtte is onduidelijk. Het meeste was al in het rapport gezegd,
nu kwam daar nog eens een verwijt van een onchristelijke levenswandel
bij. Mijns inziens moest men weten en heeft men geweten dat men Geel -
kerken hiermee alleen maar zou prikkelen en diende het vooral ter recht-
vaardiging van het eigen optreden naar buiten toe. Toen Geelkerken op
een gemeentevergadering dit stuk voorlas, wekte het veel beroering. Het
moet niet uitgesloten worden geacht dat juist dit vermaan sommigen ge-
holpen heeft om partij te kiezen.53

Terwijl de synode zich boog over het vermaan aan de kerken en het ver-
maan aan Geelkerken, luisterde de kerkenraad van Amsterdam-Zuid naar
de tekst die Geelkerken had opgesteld: 54
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Weleerwaarde en eerwaarde heeren en broeders,

Het doet mij diep leed, dat het resultaat van alle beschouwingen en
besprekingen der afgeloopen weken niet anders is geweest dan de eisch tot
onderteekening van de door uwe vergadering opgestelde verklaring, van
welken eisch ik de rechtmatigheid tot mijn spijt niet vermag in te zien.
Naar mijn gevoelen toch wordt o.a door de wijze, waarop uwe synode haar
opvatting aangaande de door haar genoemde bizonderheden van Genesis
2 en 3 in verband brengt met art. 4 en 5 der Nederlandsche Geloofsbelijdenis,
het in die artikelen beleden gezag der Heilige Schrift, waaraan ‘de Heilige
Geest getuigenis geeft in onze harten’ en waaraan ik mij dan ook zonder
eenig voorbehoud onderwerp, feitelijk toegekend aan de uitspraak eener
kerkelijke vergadering.
Gelijk ik reeds meermalen verklaarde, heb ik persoonlijk geen bepaalde
exegese betreffende bedoelde punten, en evenmin op zichzelf eenig
geloofsbezwaar tegen de onder ons bestaande, traditioneele uitlegging
daarvan. Trouwens, m.i. kan de geloovige, ondanks voor hem ten deze
bestaande moeilijkheden, die, naar ik niet ontveinzen mag, ook voor mij
door een beslissing als de uwe uit den aard der zaak niet weggenomen
worden, uit de bedoelde bizonderheden de openbaring Gods klaarlijk te
verstaan.
Daarbij meen ik mij overtuigd te mogen houden, dat uw uitspraak aller -
minst bedoelt de ten allen tijde door onze vaderen gehandhaafde vrijheid
van wetenschappelijk onderzoek af te snijden, en vertrouw ik, dat uwe
synode vóór haar uiteengaan maatregelen zal treffen voor een behandeling
in vollen omvang der zich onder ons voordoende vragen inzake gerefor -
meerde Schriftbeschouwing, waarmede de opvatting der in uwe verklaring
genoemde détails ten nauwste samen hangt.
Dit in aanmerking nemende, ben ik bereid, uit hoofde mijner ambte lijke
bediening in onze kerken, die mij lief zijn, bij mijn prediking en catechetisch
onderricht mij, in afwachting van den zoo spoedig mogelijken afloop dezer
noodzakelijke behandeling naar uw uit spraak omtrent de ‘klaarblijkelijke
bedoeling van het Schrift verhaal van Genesis 2 en 3’ te voegen.

Met broedergroet,
Dr J.G. Geelkerken
10 maart 1926

Geelkerken had zich niets aangetrokken van de door de synode gestelde
termijn van vier dagen, hij gaf geen gehoor aan de schrif telijke smeekbeden
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van Honig, Geesink, Fernhout en De Geus,55 hij tekende helemaal niets,
hij herhaalde wat hij al eerder had gezegd en hij sprak de hoop uit dat er
alsnog een studiecommissie kwam. Daarmee greep Geelkerken terug op
zijn antwoord aan de commissie iv. Ook dat immers was één grote vraag
om nadere studie naar de aard van het Schriftgezag. Dat daaraan behoefte
bestond, was de synode bekend uit het genoemde schrijven van J.P. de Gaay
Fortman c.s. Met andere woorden: Geelkerken was bereid zich in zijn
ambtelijk optreden voorlopig te houden aan de traditionele uitleg in de
veronderstelling dat er een studiecommissie kwam die de zaak waar het
hem om te doen was, de Schriftbeschouwing, onder de loep zou nemen.

Het is overigens opmerkelijk dat er in letterlijke zin geen sprake is van
een voorwaarde van de kant van Geelkerken zoals later door de synode
werd gesteld. Geelkerken schreef: ‘Daarbij meen ik mij overtuigd te mo-
gen houden, dat uw uitspraak allerminst bedoelt de ten allen tijde door
onze vaderen gehandhaafde vrijheid van wetenschappelijk onderzoek af te
snijden, en vertrouw ik, dat uwe synode vóór haar uiteengaan maatregelen
zal treffen voor een behandeling in vollen omvang der zich onder ons voor -
doende vragen inzake gereformeerde Schriftbeschouwing…’

Waarop berustte dat vertrouwen? Bijna een jaar later zou Geelkerken
hierover een en ander opmerken naar aanleiding van een artikel van
Kuyper, die hem ervan beschuldigde allerlei legenden in omloop te bren-
gen.56 Op woensdag 10 maart 1926 had Geelkerken te Bloemendaal met
Koster, Woltjer en Brussaard gesproken over het gesprek dat beide laat-
sten de avond tevoren met Kuyper hadden gevoerd. Kuyper had toen al-
lerlei aanwijzingen gegeven voor een verklaring die de synode zou bevre-
digen. Afgesproken werd dat Brussaard met Geelkerken mee zou gaan
om de gevraagde verklaring op te stellen. Voor het vertrek echter ging
Brussaard op haar verzoek nog even bij mevrouw Kuyper langs – Kuyper
woonde in Bloemendaal. Ze vroeg hem of een conflict niet voorkomen
zou kunnen worden door een studiecommissie te benoemen. Men heeft
dit geïnterpreteerd als een aanwijzing van Kuyper om naar een dergelijke
commissie te vragen en dit betrokken bij het antwoord van Geelkerken
aan de synode. Dat antwoord had hij die avond nog, vóór de kerkenraads-
vergadering, samen met Brussaard opgesteld. Het zou een sluitende ver-
klaring zijn voor de door Geelkerken (en Brussaard) gekozen formulering
van zijn antwoord aan de synode. Toen het besluit van de synode anders
uitviel, was Brussaard daarover verhaal gaan halen bij Kuyper. Deze had
hem echter verteld dat hij de synode niet meer in de hand had. Zo Geel -
kerken.

Kuyper echter sprak deze berichtgeving – in eerste instantie door Geel -
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kerken alleen mondeling naar buiten gebracht – tegen.57 Hij had, zo ver-
telde hij, kort voordat de synode over het antwoord van Geelkerken of het
uitblijven daarvan moest beslissen, bezoek ontvangen van Woltjer en
Brussaard, die hem gevraagd hadden of er nog een mogelijkheid was om
een breuk te voorkomen. Kuyper had hun toen voorgehouden dat de sy-
node haar eis om de verklaring te tekenen niet zou laten vallen. Waar
Geelkerken in zijn reactie inderdaad een verklaring omtrent Genesis 2 en
3 aflegde, was er sprake van uitwerking van dit gesprek. Maar met de voor-
waarde – de instelling van een studiecommissie – die Geelkerken eraan
toevoegde, had Kuyper niets te maken. Het was vooral die voorwaarde ge-
weest, waarover de synode gestruikeld was, zo stelde hij. Tegen de weer-
gave van Kuyper pleit het feit dat Geelkerken de synode geen voorwaarde
had gesteld en dat Van den Brink later bevestigde dat hij van Brussaard en
Woltjer dezelfde versie van de gang van zaken had vernomen.58 Daarbij
komt dat Kuyper Geelkerkens schriftelijke versie niet tegensprak toen de-
ze eenmaal zijn verhaal op schrift had gesteld. Vreesde hij een openbaar
getuigenis van Woltjer en Brussaard?

Of dit alles ook op de kerkenraadsvergadering ter sprake kwam, weet ik
niet. De notulen zwijgen hierover.59 Maar de kerkenraad kon zich op een
enkele bezwaarde broeder na goed vinden in de verklaring van Geelker -
ken. B. Ebling meende dat er van gewetensdrang geen sprake was en vroeg
Geelkerken zich te conformeren. Ook de broeders Ekhart en Van Kooten
drongen aan op ondertekening van de synodale verklaring. Anderen, als
Woltjer en De Froe, hadden juist veel waardering voor de eigen verklaring
van Geelkerken. Daarna kwam de reactie van de kerkenraad ter tafel, die
met grote meerderheid van stemmen werd aangenomen. Daarin verklaarde
de kerkenraad dat hij het verzoek van de synode om zijn predikant te be-
wegen de opgestelde verklaring te tekenen ‘met grooten ernst’ had over-
wogen, maar geen vrijheid had kunnen vinden daaraan te voldoen.60 De
kerkenraad – die officieel nog steeds geen kennis had kunnen nemen van
de besluiten van Assen en het met de berichten in de pers moest doen –
meende vooralsnog dat een en ander niet conform het geldende ‘akkoord
van kerkelijke gemeenschap was’. Men achtte het dus in strijd met de kerk -
orde. Bovendien kon hij de rechtmatigheid van de besluiten niet erkennen.
Na ontvangst van de officiële en volledige kennisgeving hiervan wilde hij
hierop terugkomen.

De kerkenraad van Amsterdam-Zuid besloot donderdag 11 maart niet te
vergaderen. De synode had echter nog enkele zaken af te wikkelen en stel-
de die dag definitief het woord van vermaan aan de kerken vast waaraan de
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dag tevoren reeds de eerste hand was gelegd.61 In dit vermaan werd de ge-
meente op de hoogte gebracht van het oordeel der synode over de vraag ‘of
er in het paradijs wel in den eigenlijken zin des woords een boom der kennis
des goeds en des kwaads en een boom des levens hebben gestaan, zoodat
we dus ook aangaande den inhoud van het proefgebod feitelijk onkundig
zouden zijn’. Deze twijfel daaraan is met de klaarblijkelijke zin van het
Schriftverhaal niet in overeenstemming en ‘stelt daarom metterdaad twij -
fel achtig wat door de Heilige Schrift duidelijk wordt geleerd’. De synode
wekte de gemeente op niet af te wijken van de ‘eenvoudigheid des geloofs’
en richtte zich in het bijzonder tot de predikanten, die erop werden gewe-
zen dat wie twijfelt aan de vier bijzonderheden uit Genesis 2 en 3 in strijd
komt met het gezag van de Schrift zoals dat tot uitdrukking wordt ge-
bracht in artikel 4 en 5 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Deze bood-
schap heeft een wat dreigende ondertoon: daar hebben jullie voor ge -
tekend, daar zullen we jullie aan houden. De predikanten dienden zich
bovendien bij alle andere onderdelen der heilige geschiedenis verre te
houden van elke beschouwing die onder de schijn van exegese in feite de
Schrift terzijde stelt. In dit verband meende de synode dat er reden was te
waarschuwen dat niet het gezag ‘van eenige wetenschap’ boven de Schrift
worde gesteld. Nimmer mag de gedachte worden toegelaten als zou de
wetenschap hebben uit te maken of datgene wat de Schrift ons leert wel als
waarheid kan worden aanvaard. Veeleer – we horen hier duidelijk de stem
van Ridderbos zoals die ook klonk in Het verloren paradijs – moet alle men-
selijke wetenschap hieraan worden getoetst of zij met de leer der Schrift
in overeenstemming is. De vermaning eindigt met een oproep in de strijd
om de waarheid niet te versagen en om te waken en te bidden.

Daarna kwam de reactie van Geelkerken ter sprake.62 Op advies van een
daartoe benoemde commissie deelde de synode aan Geelkerken per tele-
gram mee zijn voorwaarde niet te kunnen aanvaarden en verzocht hem
opnieuw de overhandigde verklaring te tekenen.63 De volgende dag lag
het antwoord van Geelkerken ter tafel:64

Uw ongecollationeerd telegram, zooals ik dat tegen 11 uur gisterenavond
ontving, waarin uw uitspraak omtrent Genesis 2 en 3 onttrokken wordt
aan de wettige vrijheid en beoordeeling door een wetenschap, die zich
 gebonden houdt aan Gods Woord, maakt onderteekening uwer verklaring
voor mij en iederen gereformeerden geloovige te meer onmogelijk.

Dit antwoord werd door de synode gezien als een weigering. ‘Het kan ons
niet verontrusten,’ zo sprak de preses uit, ‘omdat we in onze harten verze-
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kerd zijn gehandeld te hebben in gebondenheid aan het Woord van onzen
God.’65 In de ondervonden saamhorigheid zag hij een teken van Gods lei-
ding. 66

Om 12.30 uur werd de synode opgeschrikt door een tweede telegram van
Geelkerken, waarin deze terugkwam op het eerder verzonden telegram.
Een en ander was aanleiding om Geelkerken voor een onderhoud uit te
nodigen.67 Ridderbos zou het woord voeren en Geelkerken de verklaring
voor de derde maal voorleggen. Vol hoop werd de zitting geschorst, maar
’s avonds bleek dat het een vals telegram was.68 Dat men in eerste instan-
tie vol hoop was, hing ook hiermee samen dat door de afgevaardigden uit
Amsterdam juist die ochtend, op verzoek van een (niet bij name genoem-
de) derde, bij Kuyper en Bouwman bedongen was dat er een poging ge-
daan zou worden de hele zaak mondeling op te lossen indien Geelkerken
per telegram zou verzoeken voor de synode te mogen verschijnen. Toen er
dus een telegram met een dergelijk verzoek kwam, was er geen reden om
aan de echtheid daarvan te twijfelen. Kuyper, die een en ander later mee-
deelde, wees er daarbij op dat het valse telegram afkomstig moet zijn ge-
weest van iemand uit de directe omgeving van Geelkerken. Zo veel men-
sen die van het genoemde onderhoud afwisten, waren er niet. Maar dat viel
nogal mee. Geelkerken, van zijn kant, wees erop dat Bouwman en Kuyper
de synode op de hoogte hadden gebracht van het voorstel.

Na ingewonnen advies van de hoogleraren Kuyper, Bouwman en Hoek -
stra besloot de synode Geelkerken voor drie maanden te schorsen wegens
zijn weigering om de verklaring te tekenen en ‘wegens zijn voortdurend
verzet tegen kerkelijke vergaderingen, wier gezag hij niet wilde erkennen’.69

Tevens werd een lange rij besluiten genomen voor het geval Geelkerken
zou volharden in zijn weigering.70 Afgesproken werd dat hij in dat geval
zou worden afgezet wegens openbare scheurmakerij. Indien de kerkenraad
van Amsterdam-Zuid deze schorsing niet zou erkennen, zouden ook de
weerspannige ambtsdragers afgezet worden. Ook werd er een commissie
van advies benoemd ingeval het tot een scheuring kwam. Benoemd wer-
den – men ging dus al uit van de onvermijdelijkheid van een scheuring –
F.W. Grosheide, H.H. Kuyper, J.L. Schouten, G.H.A. Grosheide en J.A. de
Wilde. Ook werden er regionale adviseurs aangewezen, namelijk de predi-
kanten K. Dijk, C.W.J. van Lummel, J.H. Telkamp, H. Kaajan, J.G. Kunst,
J.H. Donner, J. Thijs, J.P. Klaarhamer, D.P. Koopmans en J.J. Miedema,
evenals prof. H. Bouwman. Overigens werd deze beslissing zeer bewust niet
in een openbare zitting herhaald of bekendgemaakt. De reden ligt voor de
hand: iedereen zou zeggen dat de synode reeds van een scheuring uitging.

Een door Hoekstra ontworpen brief aan Geelkerken werd vastgesteld.71
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Daarin deelde de synode Geelkerken mee dat deze door zijn weigering om
de voorgelegde verklaring te tekenen had getoond een leer voor te staan
die in strijd was met wat artikel 4 en 5 van de Nederlandse Geloofs be lij de -
nis zeggen over het gezag van de Schrift. Ook hield de synode hem voor
dat alle pogingen om hem tot inkeer te brengen vruchteloos waren geble-
ken en dat hij zich voortdurend tegen het wettig gezag van de meerdere
vergaderingen had verzet. Om die reden had de synode hem, conform
Artikel 80 van de kerkorde, voor de tijd van drie maanden als predikant ge-
schorst.72

Ook de opgestelde vermaning aan het adres van Geelkerken werd ver -
zonden, ook al was die bedoeld geweest voor het geval Geelkerken de voor -
gelegde verklaring had getekend. Omdat een en ander in comité was be-
sloten, werd het schorsingsbesluit in de openbaarheid herhaald.73 De andere
besluiten bleven vooralsnog geheim. Na de afzetting van Geelkerken en
zijn kerkenraad werden ze openbaar.74

‘Daarmee,’ zo sprak Fernhout, ‘is een besluit gevallen dat wij zoozeer ge-
hoopt en gebeden hebben van God niet te moeten nemen, en wij zouden
wel wenschen den broeder dien het treft te zeggen met hoe groot leed wij
het nemen en hoe gaarne en tot welken prijs wij er aan wenschten te ont-
komen. Hij kan het weten hoe wij het uiterste deden om hem er toe te be-
wegen te erkennen dat hij dwaalde. Dat alles is vruchteloos geweest, het
was ons eene smartelijke beproeving en hem drijft dat op een smartelij-
ken weg. Wij zien hem dien weg opgaan, terwijl in ons hart de bede is, dat
God hem bekeere en wij willen onze vergadering niet sluiten zonder die
bekeering af te smeeken en te bidden dat God deze tucht daartoe moge ge-
bruiken. De tuchtmiddelen toch zijn niet om neer te werpen, maar om op
te heffen, want wij vermogen niets tegen de waarheid, maar voor de waar-
heid.’75

Nadat nog het openbare besluit omtrent de tekst van de brief aan Geel -
kerken was genomen, was de synode vooralsnog aan het einde van haar
werkzaamheden gekomen. Na de gebruikelijke dankwoorden sloot Fern -
hout om 00.15 uur de vergadering.76

gebeurtenissen in amsterdam
Vrijdagavond 12 maart vergaderde de kerkenraad van Amsterdam-Zuid.
Toen Geelkerken ’s avonds laat thuiskwam, had zich een groep vu-stu-
denten in de Sophialaan verzameld, die hem toejuichte.77 Toen daarvan
door De Telegraaf een heel verhaal werd gemaakt, achtte men het nodig een
en ander in De Standaard te rectificeren.78 Het was een studentikoze grap

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40



291

geweest, die vooral niet beschouwd moest worden als een ‘Calvinistische
zede- en beginselenschokkende’ gebeurtenis, zo werd gesteld. Het was
daarom nodig deze olifant te reduceren tot een mug. Uiteindelijk betrof
het slechts een veertigtal studenten, waarvan er slechts twintig tot de aan-
hangers van Geelkerken gerekend konden worden. Later bleek de student
J.A.H.J.S. Bruins Slot, de latere hoofdredacteur van het dagblad Trouw, de
schrijver van deze rectificatie.79 Maar zo gemakkelijk kwam de achterban
er niet van af. Want korte tijd later kwam tegen deze rectificatie uit studen-
tenkring een protest, waarin bovendien hartelijke sympathie betuigd werd
‘aan Dr. Geelkerken voor de houding, die hij steeds heeft aangenomen,
ook waar het studentenbelangen betrof en aan Prof. Woltjer voor de karak-
tervolle wijze waarop hij Dr. Geelkerken in zijn conflict heeft ter zijde ge-
staan’.80 Onder de verklaring stonden 71 handtekeningen. Dat Geelkerken
onder de vu-studenten aanhangers had was reeds gebleken uit het be-
zwaarschrift van H.A. Höweler aan de synode.81 Het zou ook blijken toen
de theologische faculteit op 22 maart alle studenten bij elkaar riep en met
hen van gedachten wisselde over de besluiten van Assen. Ze hadden tal -
loze kritische vragen aan het adres van de hoogleraren.82

Zaterdagavond 13 maart vergaderde de kerkenraad van Amsterdam-
Zuid opnieuw. Geelkerken was tijdens het eerste deel van de vergadering
niet aanwezig. Hij achtte het juister dat de kerkenraad zich eerst op de
toestand zou bezinnen zonder dat hij erbij was. Ook Woltjer was afwezig.
Daarentegen woonde mr. A.C.G. van Proosdij, die zich een paar keer in
een brochure over de gang van zaken had uitgelaten, de kerkenraadsver-
gadering wel bij.83 Het was beslist noodzakelijk een en ander te regelen en
te besluiten, en deskundige, juridische hulp was daarom welkom. Bin nen -
gekomen was namelijk een brief van de synode, waarin meegedeeld werd
dat Geelkerken voor drie maanden was geschorst.84 Naafs stelde voor dat
de kerkenraad zich niet aan dit besluit zou conformeren. Slechts 6 van de
34 ouderlingen stemden tegen, alle diakenen konden zich in dit voorstel
vinden.85

Hierna besloot men Geelkerken ter vergadering uit te nodigen.86 Hij
dankte de vergadering voor het genomen besluit. ‘Wij gaan voort in Gods
kracht, naar we hopen in blijvende gemeenschap met andere Gerefor  meer -
 de Kerken. God zal onzen weg banen. Het oog zij op Hem gericht. Gods
Woord zij het eenig richtsnoer.’87 Daarna werden nog enkele praktische
zaken geregeld. Zo stelde Ekhart dat hij de volgende dag niet wilde optre-
den als ouderling van dienst, zijn plaats werd ingenomen door W. van
Hartings veld. Ouderling C. Breevoort stelde voor een gemeentevergade-
ring uit te schrijven, die werd vastgesteld op 17 maart 1926.88 Kort voor
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middernacht kwam K. van den Berg naar buiten en deelde de wachtende
menigte mee dat Geelkerken die ochtend gewoon zou preken.89 Voor de
zekerheid werd er een bewakingsdienst ingesteld, die de Parkkerk tegen
roofzuchtige tegenstanders diende te beschermen. Een van de bewakers
was Geelkerkens zoon.90

De kerk was te klein. Voor de dienst werd de brief van de kerkenraad
aan de synode voorgelezen en werd bekendgemaakt dat er op woensdag
17 maart een gemeentevergadering was uitgeschreven. Geelkerken preek-
te over Marcus 15:25b: ‘En zij kruisigden hem.’91

In de Schinkelkerk preekte die ochtend J. Brinkman van Haarlem, ’s avonds
preekte Geelkerken daar. Ook toen was er veel belangstelling. Zoveel, dat
politie aanwezig was om een en ander in goede banen te leiden. Geel ker -
ken bediende de heilige doop en preekte over Zondag 40 van de Heidel -
bergse catechismus, over het gebod: Gij zult niet doodslaan. Afgaande op
de berichtgeving in De Standaard legde Geelkerken een verband met de
kerkelijke situatie door te wijzen op de merkwaardige coïncidentie dat
juist op deze zondag dit gebod aan de orde kwam. J. Brinkman was door
Schouten en Ferwerda onder druk gezet en liet in de Parkkerk die avond
verstek gaan. K. van den Berg las een preek voor. Het comité-Geelkerken,
onder leiding van diezelfde Van den Berg, belegde op dinsdagavond 16 maart
een bijeenkomst in het Concertgebouw voor de aanhangers van Geelker -
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ken.92 Bijna tweeduizend mensen luisterden met instemming naar een
lange rij sprekers en ondertekenden een brief aan de synode waarin werd
opgeroepen de eenheid te bewaren.93 Het was ieder duidelijk hoe de ver-
houdingen lagen: Geelkerken werd gesteund door zijn kerkenraad en
had in zijn gemeente veel aanhangers.

Op het moment dat Geelkerken op zondagmorgen 14 maart 1926 voorging
in de Parkkerk, was de breuk tussen de Gereformeerde Kerk van Amster -
dam-Zuid en de Gereformeerde Kerken in Nederland een feit. Officieel
kreeg deze zijn beslag op de zitting van de generale synode van woensdag 17
maart 1926.94 Na enkele minder belangrijke zaken kreeg Kuy per het woord,
die melding maakte van officiële berichten uit Amsterdam, waaruit bleek
dat men zich daar van de synodale besluitvorming niets had aangetrok-
ken. De ene brief bevatte een lijst met namen van hen die aan het besluit
van zaterdag 13 maart jl. hadden meegewerkt.95 De andere brief meldde
dat Geelkerken op 14 maart had gepreekt.96 Dit was de reden dat Fern -
hout, op verzoek van de commissie van advies, de synode had samenge-
roepen. Deze besloot Geel kerken af te zetten. Geelkerken had geweigerd de
voorgelegde verklaring te tekenen, er was sprake van voortdurend verzet
tegen de kerkelijke vergaderingen, hij bleef in zijn afdwaling volharden, hij
wilde zich niet onderwerpen aan het gezag van de synode en was tot
‘openbare scheurmaking’ overgegaan. De synode besloot daarom hem op
grond van Artikel 80 ko af te zetten als dienaar des Woords bij de Gere for -
meerde Kerken in Nederland. Alleen preadviseur Greijdanus was tegen
het besluit omdat hij de synode hiertoe niet bevoegd achtte. Van Gelderen
was afwezig.97

Na een schorsing van de vergadering legde Kuyper een advies ter tafel
met betrekking tot de kerkenraad van Amsterdam-Zuid.98 Allen, zo luid-
de het advies, die meegewerkt hadden of zich hadden geconformeerd aan
het besluit van 13 maart om Geelkerken te handhaven werden vanwege
openbare scheurmakerij uit hun ambt ontzet. Een der preadviserende le-
den en een der afgevaardigden hebben zich tegen dit voorstel verklaard,
de afgevaardigden uit Noord-Holland bleven buiten stemming om zich
later aan de beslissing te conformeren.99

Nadat dit alles in comité was afgehandeld, werd de vergadering open-
baar, waar een antwoord aan de predikanten J.C. Rullmann en P.Ch. van
der Vliet werd goedgekeurd. Het was de enige reactie op de besluitvor-
ming van Assen die niet voor kennisgeving werd aangenomen.100 Rull -
mann en Van der Vliet betreurden het, onder erkenning van de historici-
teit van Genesis 2 en 3 ‘in zijn geheel en in al zijn onderdeelen’, en onder
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afkeuring van Geelkerkens bedenkelijke uitlating en zijn ‘onbetamelijke
gedragingen’, dat de uitspraak van de synode ruimte liet voor de veron-
derstelling dat zij zichzelf en haar uitspraken meer macht toekent dan
het Woord Gods. Daarom drongen ze erop aan dat de synode zich nader
zou verklaren in die zin, dat duidelijk zou blijken dat ‘zij de belijdenis ap-
pellabel stelt aan de Heilige Schrift, en dat zij hare decreten en besluiten
niet gelijk stelt met de waarheid Gods’. Dat was natuurlijk geen probleem
voor de synode.101 Hierna werd het besluit openbaar gemaakt dat kort te-
voren in comité was genomen betreffende Geelkerken.102 Vervolgens werd
het afzettingsbesluit betreffende de kerkenraadsleden voorgelezen.103 Ook
de eerder genomen besluiten over de te volgen gedragslijn in geval van een
scheuring werden openbaar gemaakt.104

Daarop sloot Dijk de vergadering met een bemoedigend woord.105 Hij
besefte dat een moeilijke tijd aanbrak, dat stormen zouden kunnen opste-
ken. Maar wat er moge komen, ‘waakt, staat in het geloof, houdt u manne-
lijk, zijt sterk’. En: ‘Wij gaan de toekomst tegemoet in de vaste over tui -
ging, dat het Woord Gods absolute onderwerping eischt; en daarvoor
moet alles wijken.’

Ter afsluiting zong men Psalm 90:9

Laat Uw gena ons met haar troost verrijken,
En laat uw werk aan uwe knechten blijken,
Uw heerlijkheid niet van hun kind’ren wijken;
Uw liefd’, uw macht behoed’ ons voor bezwijken:
Sterk onze hand, en zegen onze vlijt;
Bekroon ons werk, en nu, en t’ allen tijd’.

De synodeleden werden in Het Wapen van Drenthe vergast op een koffietafel.106

Diezelfde woensdagavond was er door de kerkenraad van Amsterdam-Zuid
een gemeentevergadering uitgeschreven, die, zoals was afgesproken, werd
voorgezeten door Breevoort. Het verslag in de notulen is neutraal.107 Ver -
meld wordt dat Ebling als een van de eersten het woord voerde, mede na-
mens de andere verontruste ouderlingen, en daarna de kerk verliet. In de
media viel te lezen dat het een rumoerige vergadering was geweest. Toen
Geelkerken binnenkwam – Breevoort had de vergadering daartoe om in-
stemming gevraagd – was er sprake van ‘gillen’ en ‘schreeuwen’. Ook toen
Ebling en anderen de vergadering verlieten, was er sprake van veel lawaai.108
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Op donderdag 18 maart 1926 nam de kerkenraad van Amsterdam-Zuid
met verwondering kennis van het besluit van de synode om de ouderlin-
gen en diakenen af te zetten.109 Een en ander was gebeurd zonder dat zij
gehoord waren, en daarmee handelde de synode in strijd met het negende
gebod zoals uitgelegd in vraag en antwoord 112 van de Heidelbergse cate -
chismus.110 Daarop besloot de kerkenraad zich aan de afzetting van de ouder-
lingen en diakenen niet te conformeren en zich te blijven beschouwen als
de wettige kerkenraad van de kerk van Amsterdam-Zuid.111

Daarmee was de eerste scheuring in de Gereformeerde Kerken in Neder -
land een publiek feit.
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xi 
Terugblik

Toen de synode van Assen op 17 maart 1926 haar conclusie trok, was het op
een week na twee jaar geleden dat Geelkerken zich in een preek over Zon -
dag 3 had uitgelaten over de moeilijkheden die Genesis 3 voor sommigen
met zich meebracht. Het bezwaar tegen deze preek stond niet op zichzelf.
Er was nogal wat onvrede in de kerk van Amsterdam-Zuid. Uiteindelijk werd
Geelkerken ter synode aangeklaagd op vijf punten. Zijn visie op Genesis 2
en 3, zijn visie op het boek Job, zijn recensie van de prekenbundel van Ober -
man, de artikelen over Saul en David en zijn redactionele arbeid voor de
Overtoomsche Kerkbode. Op bijna alle punten werd hij schuldig bevonden.
De aanklacht van Van Kooten over zijn visie op het boek Job werd echter te
zwak geacht. In kerkrechtelijke zin vonden Geelkerken noch zijn kerken-
raad gehoor voor hun bezwaren. Alleen waar het ging om de vervulling van
functies door mensen die al op andere wijze bij de klachten tegen Geel -
kerken waren betrokken, en in geval van enkele andere ondergeschikte
punten, richtte de synode ook een vermanend woord aan zijn tegenstan-
ders. De nederlaag was bijna volkomen, en in ieder geval vernietigend.

In de beide vorige hoofdstukken heb ik dit proces beschreven, in dit
hoofd stuk wil ik een paar zaken aan een nader onderzoek onderwerpen.
Ik begin met de vraag naar het beroep op Bavinck en Kuyper. Zowel de sy-
node als Geelkerken deed dat. Wie deed dat met het meeste recht? Daarna
wil ik in twee paragrafen laten zien dat de dogmatisch-exegetische commis-
sie er niet op uit was om Geelkerken het leven in de Gereformeerde Kerken
onmogelijk te maken, ja, dat men hem, vanuit hun standpunt bezien, in
eerste instantie met een zekere mildheid heeft behandeld. In de daarop-
volgende paragrafen gaat het om de vraag waar en hoe de ontwikkelingen
op macroniveau, zowel algemeen cultureel als in de gereformeerde wereld,
een rol speelden op microniveau. En waar komen we die ontwikkelingen
tegen in het leven van Geelkerken?
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strijd om een erfenis
Met Van Keulen kan Assen worden geduid als een strijd om de erfenis van
A. Kuyper en H. Bavinck.1 Beide voormannen waren kort na elkaar (1920 en
1921) overleden. De vraag naar hun betekenis voor de nieuwe generatie
kon niet uitblijven. Daarbij speelde de interpretatie van hun omvangrijke
oeuvre een belangrijke rol. Beide, synode en Geelkerken, beriepen zich op
hen en beide deden dat met een zeker recht. Een en ander hing samen met
de intrinsieke spanning in de Schriftvisie van Kuyper en Bavinck. Zij be-
seften en erkenden dat de Schrift door menselijke bemiddeling tot stand
is gekomen, maar over de vraag welke consequenties ze daaraan wilden
verbinden zijn ze niet altijd duidelijk en consequent geweest. Bij Kuyper,
voor wie ‘de grafische inspiratie’ het centrale begrip was, lag grote nadruk
op het formele Schrift gezag. De Schrift is gemaakt overeenkomstig een
plan dat alleen aan God bekend was. De heilige Geest is daarom de eigen-
lijke auteur. Tegelijker tijd benadrukte hij dat de subjectiviteit van de
menselijke Bijbelschrijvers niet wordt verdrongen. In het verlengde hier-
van onderscheidde hij de goddelijke en de menselijke factor. Zo realiseer-
de hij zich dat het in de Bijbelse geschiedschrijving niet gaat om notariële
akten. Anderzijds stelde hij dat hetgeen in de Schrift staat ‘zonder eenige
twijfeling geloofd moet worden, omdat het er in staat’. Beide posities laten
zich niet goed verbinden en dit levert in het werk van Kuyper spanning op,
waarbij de nadruk valt op de goddelijke oorsprong van de Schrift. Deze
laatste lijn kreeg bij de interpretatie van zijn theologisch oeuvre de over-
hand.

Door Bavinck werden andere accenten gelegd. Bij hem speelde het be-
grip theopneustie een centrale rol. De Schrift is door God ‘geademd’. Dat
wijst niet alleen op het moment van ontstaan, maar is een blijvende eigen-
schap van de Schrift. Sterker dan Kuyper echter benadrukte hij de histori-
sche en culturele bemiddeling van de Bijbel. Toch ontkwam ook hij niet
aan een zekere spanning in zijn Schriftvisie. Kern daarvan is dat de Bijbel
theologisch gelezen moet worden. Daarmee bedoelde hij: met het oog op
het kennen van God. De Bijbel is geen wetenschappelijk boek ‘in engere
zin’, geen leerboek voor biologie of geologie. Opvallend is dat hij op één
punt een uitzondering maakte en dat is waar het ging om geschiedschrij-
ving. Als regel formuleerde hij dat als de Schrift kennelijk de bedoeling
heeft een verhaal als historie weer te geven, de exegeet geen recht heeft
met behulp van de historische kritiek daarvan een mythe te maken. Wel
schiep hij enige ruimte waar hij stelde dat er soms in de historische be-
richten onderscheid is tussen het feit dat heeft plaatsgehad en de vorm
waarin het voorgesteld wordt. Maar was Bavinck daarmee dan toch eigen-
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lijk niet uitgekomen bij de opvatting die hij bestreed? Zijn houding tegen-
over de historische Bijbelverhalen is in ieder geval niet vrij van spanning.

Het is deze spanning in het oeuvre van Bavinck en Kuyper die de oor-
zaak is van het feit dat Geelkerken en de synode zich op hen konden be-
roepen. Ik wijs er daarbij met nadruk op dat Geelkerken zich zeer bewust
was van het feit dat de organische Schriftbeschouwing zowel in de Schrift -
visie van Kuyper als in die van Bavinck niet af was en nadere uitwerking
behoefde. Sterker dan de synode leek hij zich van de spanning in het werk
van Kuyper en Bavinck bewust.

Waar het gaat om de zintuiglijke waarneembaarheid van de vier bijzon-
derheden was het gelijk aan de zijde van de synodebestuurders. In feite
had Geelkerken één passage bij Kuyper gevonden die overeenkwam met
zijn eigen visie, namelijk de reeds meermalen genoemde passage uit De
engelen Gods. Ridderbos had reeds in Het verloren paradijs (1925) geschreven
dat Kuyper blijkbaar niet altijd consequent was. Ongetwijfeld besefte Geel -
kerken dat, maar hij had dan ook niet de pretentie om het werk van Kuy -
per aan te bieden als een consistent geheel dat zijn visie op Genesis 2 en 3
ondersteunde. Hij zocht aanzetten die het rechtvaardigden om de organi-
sche Schriftvisie verder uit te bouwen.

Iets genuanceerder ligt het waar het gaat om de algemene beschouwin-
gen over het Schriftgezag. Zo haalde Geelkerken enkele passages uit het
oeuvre van Kuyper naar voren, waarin deze de nadruk legde op de ‘mense-
lijke factor’. In één daarvan maakte hij verschil tussen de oosterling en de
westerling. ‘Wat aan den Oosterling in beelden en symbolen was getoond,
moest door het Westersch denken geassimileerd en intellectueel gerepro-
duceerd worden.’2 Maar hij werkte niet uit wat dit concreet betekende
voor de visie op Genesis 3, en bovendien lijken uitspraken als deze niet op
te wegen tegen Kuypers visie op de Schrift als gepredestineerd geheel en
zijn behoefte aan een absolute zekerheid. De synode ging aan dit citaat en
andere waar Geelkerken op had gewezen voorbij.

Waar Geelkerken benadrukte dat het profane historiebegrip anders is
dan het historiebegrip van de Schrift, had hij meer dan één passage in het
werk van met name Bavinck waarop hij zich kon beroepen. En dat on-
danks de boven geciteerde algemene hermeneutische regel. Bavinck had
namelijk ook geschreven dat uit de vier evangeliën geen leven van Jezus
valt te reconstrueren en uit het oude Testament geen geschiedenis van
Israël. De gewijde geschiedenis is historia religiosa, ze is bezien vanuit de
profane geschiedschrijving vaak incompleet, vol leemten, niet geschre-
ven naar de regels van de moderne historische kritiek, zo wist Bavinck. In
historische berichten wordt vaak onderscheid gemaakt tussen het feit en
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de vorm waarin het wordt voorgesteld, stelde hij. Een enkele keer kan men
ook bij Kuyper een dergelijke uitspraak aantreffen. Van het beroep op
Kuy per maakte de synode zich makkelijk af. Deze nam, aldus de synode,
tegenover de Bijbelse geschiedschrijving ‘als geheel dezelfde houding aan
als jegens het verhaal van Gen. 2 en 3’. Maar met het beroep op Bavinck
had de synode meer moeite en lijkt haar verweer minder geslaagd. Ze be-
perkte zich tot één passage en stelde dat de ruimte tussen feit en vorm bij
Bavinck haars inziens alleen de zogenaamde antropomorfismen betrof.
Maar verder ging de synode niet in op Geelkerkens beroep op Bavinck.
Dat was te gemakkelijk. Een punt is wel dat Bavinck deze visie op de ge-
schiedschrijving in de Bijbel nooit concreet heeft toegepast op Genesis 3
of op andere Bijbelplaatsen.

Samenvattend kan gesteld worden dat beide, Geelkerken en de synode,
zich op het werk van Bavinck en Kuyper konden beroepen. Maar waar het
gaat om de Bijbelse geschiedschrijving geeft de synode een zeer eenzijdi-
ge interpretatie van beide autoriteiten. En dit was nu juist het aangelegen
punt. Omdat het om geschiedschrijving ging, was een boom een boom en
een slang een slang, zo vond de synode. Geelkerken had met zijn beroep
op Kuyper en Bavinck goede papieren, maar werd niet gehoord. Kuypers
visie op de Schrift, die minder ruimte bood om werkelijk recht te doen aan
de menselijke factor dan die van Bavinck, was de overheersende geworden.
Alle nadruk kwam te liggen op de grafische inspiratie en daarmee op een
formele wijze van denken. De materiële wijze van denken die in Bavincks
Schriftbeschouwing zo’n belangrijke plaats inneemt, verdween langzamer-
hand uit het zicht. De vrees van Geelkerken, dat de organische opvatting
van de Schrift werd teruggedrongen door de mechanische opvatting werd
bewaarheid. Dat was in feite het antwoord op de vraag die Geelkerken
stelde, namelijk of met het oog op de ontwikkelingen in de wetenschap
niet opnieuw nagedacht moest worden over de aard van het Schriftgezag.
Reeds in 1920 had hij zich ingezet voor een herziening van de belijdenis en
een bezinning op de aard van het Schriftgezag. Nu kwam het antwoord.
Daarmee past Assen in een breder patroon van reactie, dat tot uitdruk-
king kwam in de moeilijkheden die zowel Van Gelderen als Bavinck met
de Gereformeerde Kerken in Nederland kreeg en in het benoemingsbeleid
van de theologische faculteit van de vu. Na de Eerste Wereldoorlog woei
een conservatieve wind door de kerken. 

geelkerken over job
Zoals we gezien hebben, had de commissie geconcludeerd dat de aanklacht
van Van Kooten niet voldoende onderbouwd was om daarop een uitspraak
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betreffende Geelkerkens confessioneel standpunt te baseren. Geelkerken
had immers de door Van Kooten gegeven voorstelling van zijn visie als on-
juist afgewezen. Maar Van Kooten heeft zeer goed de kwintessens van Geel -
kerkens visie op Job begrepen en het is dus nodig nauwkeurig de gang van
zaken na te gaan om te bezien hoe de commissie tot haar conclusie is ge-
komen.

Van Kooten had gewezen op vier punten: Geelkerken had een vergelij-
king getrokken tussen het boek Job en de Gijsbrecht van Aemstel, waarin his-
torische en niet-historische personen voorkomen ‘wier woorden door Von -
del zijn verdicht’. Van Job, zo had Geelkerken verder gezegd, staat vast dat
hij heeft geleefd, van de drie vrienden is dat niet zeker. Elihu leefde enkele
eeuwen later en meende dat het boek Job niet af was en had er toen zijn eigen
gedachten aan toegevoegd. Niettemin hield Geelkerken het gehele boek
Job voor geïnspireerd. Van Kooten meende dat hiermee het gezag van de
Schrift werd aangetast.3 De commissie nam deze aantijging in haar weer-
gave over, waarbij opvalt dat er nog enkele punten aan zijn toegevoegd.
De commissie sprak dan ook van de visie van Van Kooten zoals door haar is
samengevat.4 Blijkbaar is dit gebeurd op grond van het gesprek dat de com-
missie met Van Kooten had gevoerd. Toegevoegd werd een uitlating van
Geelkerken dat hij Elihu een eigenwijs jong mens achtte, een uitlating van
Geelkerken betreffende de oorspronkelijke inhoud van het boek Job en
nog een argument waarom Elihu veel later zou hebben geleefd dan de drie
vrienden van Job. Op grond daarvan had de commissie twee vragen gesteld:
a. Welke redenen had Geelkerken om de historiciteit van de drie vrienden
van Job in het midden te laten? b. Hoe meende Geelkerken het geïnspi-
reerd en canoniek karakter van het hele boek Job in overeenstemming te
kunnen brengen met zijn visie op de wordingsgeschiedenis van hoofd-
stuk 32-37? Geelkerken had gezegd zich niet te kunnen herkennen in de
visie van Van Kooten zoals samengevat door de commissie, reden waarom
hij waarschijnlijk ook niet de moeite had genomen de gestelde vragen te
beantwoorden.5

Zoals vermeld had commissie iv de aanklacht van Van Kooten toever -
trouwd aan Aalders. Toen deze op 4 februari zijn rapport presenteerde
was hij soepeler dan enkele anderen.6 Zo wilde hij ruimte bieden aan de
opvatting dat de drie vrienden van Job geen historische figuren zijn ge-
weest. Daarover was niet iedereen het met Aalders eens, en in de vragen
die aan Geelkerken werden voorgelegd kwam de vraag naar de historici-
teit ondanks dit voorstel toch aan de orde. De commissie wilde daarnaast
vragen naar het punt van de canoniciteit en inspiratie.7 De vragen zijn
Geelkerken op 10 februari voorgelegd en wellicht toen ook toegelicht.8
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Zijn antwoord achtte de commissie niet bevredigend en besloten werd
hem nader naar zijn visie op het boek Job te vragen.9 Ook wilde de com-
missie Geelkerken vragen in welke beweringen hij zich niet, en in welke
hij zich wel kon herkennen.10

Het verslag van de stenografen begint met de reactie van Geelkerken op
het verwijt dat hij Elihu een eigenwijs jong mens had genoemd. Geel -
kerken ontkende dat.11 Hij had nooit de bedoeling gehad de schrijver van
het boek Job op deze wijze te kwalificeren, hij had slechts de mening van
een ander weergegeven. Wel had hij erop gewezen dat we de schrijver niet
kennen en dat hij het mogelijk achtte dat er een oorspronkelijke en een la-
tere schrijver was geweest. Dat achtte hij niet in strijd met de inspiratie.
Verder meldde hij dat het gesprek met Van Kooten indertijd zich had toe-
gespitst op de vraag of het boek de letterlijke tekst bevat van het gesproke-
ne. Geelkerken meende dat dat niet het geval was. Tot slot merkte hij nog
op dat hij nooit gezegd had dat de Elihu-rede geschreven was omdat het
boek niet af was, maar dat er een schrijver is geweest die meende dat het
laatste woord niet door de drie vrienden was gesproken. Er was hierbij
geen reden van correctie. De auctor primarius van heel het boek Job is de
heilige Geest. Hierover werd nog wat navraag gedaan en daarna werd de-
ze vraag als afgehandeld beschouwd.

Het valt te betreuren dat de commissie niet gevraagd heeft om nader te
specificeren in welke punten van de aanklacht Geelkerken zich niet, en in
welke hij zich wel kon herkennen. Als Geelkerken zegt zich niet te her-
kennen in de weergave van zijn standpunt, kan dat mijns inziens alleen
maar te maken hebben met ondergeschikte details.12 Evenmin is de vraag
aan de orde gekomen die door Grosheide eerder was opgeworpen, name-
lijk die naar de vergelijking met de Gijsbrecht van Aemstel. Ronduit vreemd
is het dat Geelkerken ontkende dat hij Elihu een eigenwijs jongmens had
genoemd; hij had de mening van een ander geciteerd, beweerde hij. Dit is
echter in strijd met hetgeen in de bewaarde tekst van zijn Job- lezingen
staat geschreven. Tot slot merk ik op dat het rapport van de commissie op
dit punt Van Kooten (en velen met hem) in de kou liet staan. De commissie
had zich moeten realiseren dat rond dit soort zaken in de gemeente spra-
ke was van een grote achterstand ten opzichte van haar voorgangers en
dat er al snel een misverstand kon ontstaan. Zij had op zijn minst op deze
kwestie van canoniciteit en inspiratie in kunnen gaan. Nu lijkt uit het
rapport te kunnen worden opgemaakt dat Geelkerken alle beschuldigin-
gen ontkende en dat is niet waar.13

Maar waarom heeft de commissie over Job geen nadere vragen gesteld?
De opgeworpen thematiek raakte nu juist aan dat wat men de menselijke
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bemiddeling van het Woord Gods noemde. Wilde men het Geelkerken
niet te moeilijk maken, of wilde men het thema niet aan de orde stellen
omdat men het ten diepste met sommige punten eens was? Misschien zit
in beide veronderstellingen wel een kern van waarheid. De Amsterdamse
afgevaardigden waren in ieder geval, zoals we hebben gezien, over het ge-
sprek met commissie iv zeer enthousiast en togen hoopvol huiswaarts. Ook
Van Gelderen was na de ontmoeting tussen Geelkerken en commissie iv
optimistisch over de afloop. Het lijkt inderdaad niet onaannemelijk dat
men beseft heeft dat Geelkerken een wezenlijk thema aan de orde stelde
en dat men hem daarom het leven niet al te zuur wilde maken. Dat komt
overeen met de bevindingen van P.G. Knibbe, over de tweeërlei conclusies
van het rapport van commissie iv.

tweeërlei conclusies?
P.G. Knibbe, getrouwd met een kleindochter van A. Kuyper, heeft erop ge-
wezen dat er een verschil is tussen de oorspronkelijke conclusies van het
exegetisch-dogmatische rapport en de door de synode aanvaarde conclu-
sies.114 De kern van de zaak betreft de houding van Geelkerken tegenover
de vier bijzonderheden en de conclusies die hieraan moeten worden ver-
bonden.

Het afzonderlijk uitgegeven rapport stelt ‘dat Dr. Geelkerken … onzeker
heeft gemaakt of hij de sub 2 genoemde mededeelingen der Schrift in haar
daar aangegeven klaarblijkelijke zin aanvaardt als grondslag van wat hij
in dezen leert; en dat het daarom noodig is dat dr. Geelkerken alsnog een
verklaring aflegge, waardoor deze onzekerheid wordt weggenomen’.15

De Acta, met de nieuwe conclusies, vermelden dat uit dr. Geelkerkens
antwoorden en geschriften ‘gebleken is dat hij de mededelingen van Gene -
sis 2 en 3 aangaande de sub 2 genoemde zaken en feiten in haar daar aange-
geven klaarblijkelijken zin niet zonder voorbehoud aanvaardt als grond-
slag van wat hij in dezen leert’.16 Daarom was het nodig dat hij een verklaring
zou afleggen, waarbij hij zich aan het synodale standpunt over de vier bij-
zonderheden conformeerde. Toegevoegd werd bovendien de verklaring
die Geelkerken diende te ondertekenen.

De synode oordeelde dus veel harder over Geelkerkens houding. Het is
niet onzeker wat hij over de vier bijzonderheden leert, maar het is gebleken
dat hij de klaarblijkelijke zin die de Schrift aan deze bijzonderheden geeft,
niet zonder voorbehoud aanvaardt. In het verlengde van deze verschillen
liggen de verschillen in maatregelen. Geen verklaring die een einde maakt
aan de geconstateerde onzekerheid, maar een verklaring waaruit blijkt
dat Geelkerken zich aan het synodale standpunt conformeert. Bovendien
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had men de tekst van de gevraagde formulering zelf reeds geformuleerd.
Men proeft het verschil in atmosfeer, het definitieve besluit is veel scherper
en dwingender dan hetgeen eerder door de commissie was voorgesteld.

Betekent dit dat er verschil van mening is geweest over het rapport van
Ridderbos c.s.? Zo heeft Knibbe dat geduid. ‘Het resultaat van het rustige
onderzoek der commissie werd op één middag- en avondzitting door de
synode ten onderste boven geworpen.’17 Dat werd een paar maanden later
door Ridderbos ontkend. Hij sprak over een misverstand en over een fout
op de drukkerij.18 Ondertussen blijkt uit zijn reactie dat er wel degelijk
conclusies in een ‘definitieve vorm’ zijn geweest. Maar dan zijn er ook ‘voor-
lopige’ conclusies geweest en is de suggestie van Knibbe dat de commissie
niet bij machte is geweest haar conclusies aanvaard te krijgen zo gek nog
niet. Merkwaardig is de opmerking van Ridderbos dat sommigen wellicht
aan een ‘zachtere’ formulering hebben gedacht. Maar tussen de voorbe-
reiding van het rapport en de behandeling ervan viel Geelkerkens publi-
catie van zijn antwoord aan de synode en het zou geen wonder geweest
zijn, aldus Ridderbos, wanneer dat de reden was dat de mogelijkheid van
een zachtere formulering terzijde was geschoven. Het is een verhullende
wijze van spreken, die geen enkele zin zou hebben indien er geen kern
van waarheid in zat. Met andere woorden: de hardere formulering was de
reactie op het feit dat Geelkerken zijn antwoord aan de synode in druk had
doen verschijnen.

In dit verband wijs ik op een brief van Fernhout aan Geelkerken, waarin
deze afwijzend reageerde op een verzoek van Geelkerken de hem gestelde
vragen en het antwoord nu reeds te publiceren.19 Hoewel het geen officieel
besluit was geweest, was het wel genomen op een speciaal daartoe door
Fernhout samengeroepen vergadering, zo meldde deze aan Geelkerken.
Met andere woorden: toen Geelkerken geen medewerking verkreeg bij
het publiceren van de synodale vragen en zijn antwoord daarop, heeft hij
zich van de synode en haar wensen hieromtrent niets aangetrokken.

Het kan niet anders, gezien de omslachtige bewoordingen van Ridder -
bos enkele maanden later, of hier ligt de verklaring voor de verschillende
conclusies. De synode was gepikeerd over de publicatie van Mijn antwoord
aan de synode en heeft daarop gereageerd door Geelkerken geen enkele
speelruimte meer te bieden. Het was slikken of stikken. Het lijkt erop als-
of Ridderbos de reactie van de synode wilde vergoelijken. Want als de pu-
blicatie door Geelkerken van de vragen en zijn antwoord aanleiding is ge-
weest het rapport op genoemde punten te herschrijven, is dat bepaald
geen compliment aan het adres van de Asser synode. Ergernis daarover
zou geen reden mogen zijn de tekst zo ingrijpend aan te passen als is ge-
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beurd.20 Een vergissing van Kok (de publicatie van het oorspronkelijke
rapport) onthult een uitdagende houding van Geelkerken en een kleine
kant van de Asser synode.21

veranderend kerkrecht
Bij alles wat er op de gang van zaken viel aan te merken kon niet ontkend
worden dat er recht was geschied, zo concludeerde de kerkrechtelijke
commissie. Daarbij is duidelijk dat het accent niet werd gelegd op de rech-
ten van de plaatselijke kerk, maar op die der meerdere vergaderingen.
Waar Geelkerken beweerd had dat de vragen op grond van het onderteke-
ningsformulier alleen gesteld konden worden door zijn kerkenraad, ging
hij uit van het zogenaamde doleantiekerkrecht, het kerkrecht zoals dat in
de tijd van de Doleantie vooral door F.L. Rutgers had vorm gekregen.22 De
zelfstandigheid van de plaatselijke kerk was bijna absoluut en een meer-
dere vergadering kon geen tucht oefenen over plaatselijke ambtsdragers.
Maar uit latere geschriften van Rutgers kan worden opgemaakt dat hij
zijn rigide standpunt enigszins heeft verzwakt en de rol van de meerdere
vergaderingen belangrijker achtte dan voorheen: de uitspraak van een
meerdere vergadering is bindend, tenzij de kerkenraad van mening is dat
Gods Woord uitvoering ervan in de weg staat.23 Of een meerdere vergade-
ring ook het initiatief kan nemen tot censuur wordt uit zijn geschriften
niet duidelijk. H.H. Kuyper heeft zich in 1918 en 1919 zeer beslist tegen dit
initiatiefrecht van de meerdere vergaderingen uitgesproken en had later
nog wel een en ander uit te leggen.24 De grotere rol voor de meerdere ver-
gaderingen komt ook tot uitdrukking in een studie uit 1912 van de Kam -
per hoogleraar kerkrecht H. Bouwman over de tucht.25 Daarin betoogde
hij dat het tuchtrecht primair bij de kerkenraad berust, maar dat de clas-
sis, tegen de wil van de kerkenraad in, kan besluiten een predikant af te
zetten. Eenzelfde standpunt nam ook ds. Jansen in toen hij in 1913 zijn
studie over het gereformeerd kerkrecht publiceerde.26 Maar in 1923, bij
een volgende studie, stond Jansen weer dichter bij de Rutgers van 1886:
een meerdere vergadering heeft niet de bevoegdheid besluiten van een
kerkenraad te vernietigen.27 Een jaar later lijkt hij zich toch weer beter te
kunnen vinden in de ‘latere’ Rutgers.28 In feite heerste er op dit punt een
gebrek aan consistentie, waarbij opvalt dat elk standpunt met een beroep
op de geschiedenis werd gerechtvaardigd. Er was dus simpelweg sprake
van een onduidelijke regelgeving en een deel van de hardnekkigheid van
Geelkerken en zijn kerkenraad hangt hiermee samen. Zij meenden in
hun recht te staan. Maar met dat in het rapport van de kerkrechtelijke
commissie de handelingen van de classis en de particuliere synode wer-
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den gesanctioneerd, werd tevens gesteld dat de meerdere vergaderingen
wel het recht hebben tucht over een predikant te oefenen. We kunnen niet
zeggen dat hier nieuw kerkrecht zichtbaar werd, want in de voorafgaande
decennia was al gebleken dat er verschillende visies op het tuchtrecht van
de meerdere vergaderingen bestonden. Maar het was wel duidelijk welke
lijnen nu, in deze situatie, werden geaccentueerd.

Nog duidelijker werd de nieuwe orde zichtbaar toen de synode Geel -
kerken en een groot deel van zijn kerkenraad afzette. Bovendien kregen
de classes opdracht in soortgelijke gevallen evenzo op te treden en er werd
een deputaatschap aangesteld dat als een soort inquisitie moest optreden.
Omdat hier zeer beslist sprake is van een breuk met het verleden, wekt het
geen verwondering dat men hierop na afloop van de synode uitvoerig te-
rugkwam in een Open brief van de buitengewone generale synode te Assen aan de
Gereformeerde Kerken in Nederland (Kampen 1926). Het ging daarbij om de
uitleg van Artikel 79 ko, waar gesteld wordt dat in geval van schorsing
van een predikant de kerkenraad, geassisteerd door de kerkenraad van de
genabuurde kerk, als ter zake bevoegd wordt aangewezen. Ook de schor-
sing en afzetting van ouderlingen en diakenen behoren tot de competentie
van de kerkenraad. Gaat het om de afzetting van een dienaar des Woords,
dan is de classis bevoegd. De pointe van het artikel is dat daarmee wordt
voorkomen dat een kerkenraad op eigen houtje een predikant kan afzet-
ten en/of schorsen. Dat wil echter niet zeggen, aldus de open brief aan de
kerken, dat een synode niet bevoegd is om een predikant af te zetten. Wat
één classis mag, mag ook een aantal classes (particuliere synode) of alle
classes (generale synode) samen. Daarbij kwam dat Geelkerken in hoger
beroep bij de synode was gegaan en dat de particuliere synode van Noord-
Holland, mede op instigatie van de classis Amsterdam, de kwestie aan de
synode had overgedragen. Wat betreft het afzetten van de ouderlingen en
diakenen werd erop gewezen dat de bepalingen der meerdere vergaderin-
gen een bindend karakter hebben. Het verzet van de meerderheid van de
kerkenraad van Amsterdam-Zuid was dan ook volstrekt onwettig en zijn
afzetting op grond van Artikel 80 ko rechtmatig. Alleen zo – en niet door
de hele kerk van Amsterdam-Zuid buiten het verband te plaatsen – heeft de
synode recht kunnen doen aan allen, gemeenteleden en kerkenraadsleden,
die zich wel conformeerden aan het afzettingsbesluit van de synode.

D.Th. Kuiper heeft gewezen op de ideologische functie van het kerk -
recht. Het recht legitimeert, ook in de kerk, de beslissingen van de macht-
hebbers. Aan die conclusie valt niet te ontkomen.29
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crisis der cultuur?
Harinck heeft de kwestie-Geelkerken in verband gebracht met de door
hem veronderstelde crisis der cultuur. Hier was meer aan de hand dan een
reprise van het conflict Kuyper-Gunning over het gezag van de Schrift,
hier kreeg de gereformeerde wereld te maken met de ‘nieuwe werkelijk-
heidsbeleving’ zoals die zich na de Eerste Wereldoorlog had verspreid.30

De gereformeerde wereld was geen eiland, maar maakte deel uit van de ene
werkelijkheid, die meer en meer beheerst werd door het moderne levens-
besef. Het moderne wereldbeeld heeft voor hem drie kenmerken: ‘het is
dynamisch, dat wil zeggen: er zijn geen vaste ijkpunten meer, zoals de rede
of de openbaring; het is niet eenduidig, dat wil zeggen: er is niet één idi-
oom dat algemene geldigheid kan opeisen; en het vraagt bewerking, dat
wil zeggen: de mens moet in zekere zin zelf een voor hem aanvaardbaar
wereldbeeld scheppen’.31 De tegenstanders van Geelkerken hebben heel
goed aangevoeld dat het niet allereerst ging om de status van de Schrift te
midden van de andere bronnen, maar om de kenbaarheid van de Schrift
en alle andere bronnen, ja van de werkelijkheid zelf, aldus Harinck.32

Speelde dit alles inderdaad in de gereformeerde wereld? Dat na wo i
ook de gereformeerde wereld begon te veranderen, blijkt wel uit bepaalde
ontwikkelingen aan de Vrije Universiteit. Een belangrijke rol was daarin
weggelegd voor F.J.J. Buytendijk, aanvankelijk assistent van L. Bouman,
hoogleraar aan de medische faculteit (i.o.) van de Vrije Universiteit, in
1919 hoogleraar fysiologie. Het werk van Buytendijk werd in die tijd voor-
namelijk beheerst door twee problemen: de strijd tegen een materialistische
mens- en wereldbeschouwing en de verhouding tussen geloof en weten-
schap. Hij stond niet afwijzend tegenover de evolutietheorie en wees een
letterlijke interpretatie van Genesis 1 af. Filosofisch gezien voelde hij zich in
die tijd (in toenemende mate?) verwant met het neovitalisme van H. Berg -
son en had hij belangstelling voor de fenomenologie van M. Scheler. Hij
verzamelde rondom zich een kring van geleerden die elkaar regelmatig
ontmoetten, de zogenaamde Valeriuskring. Het ging om de doopsgezin-
de psychiater H.C. Rümke, de joodse psycholoog A.A. Grünbaum, de niet-
gereformeerde chemicus J.A. van Hasselt en de eveneens niet-gerefor-
meerde arts S.T. Blok.

Een interessante plaats in de vu-gemeenschap was er ook voor de classi-
cus en filosoof H.J. Pos, gemeentelid van Geelkerken, in 1923 aan de vu be-
noemd tot opvolger van J. Woltjer.33 Hij ging andere dan de gebaande we-
gen. Aanvankelijk geporteerd voor het neokantianisme, kwam hij later
onder bekoring van de fenomenologie van E. Husserl. We zijn hier ver ver-
wijderd van Bavinck, voor wie de openbaring van de Logos in de natuur en
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in het leven van de mens de bron van alle kennis was en die dus getuigde
van een zeker filosofisch realisme dat de calvinistische kenleer altijd had
gekenmerkt. Hoewel beiden niet lang aan de vu zouden blijven – Buyten -
dijk vertrok in 1925 naar Groningen, Pos in 1932 naar de Universiteit van
Amsterdam – is hun benoeming een teken aan de wand geweest. Want
hoewel aarzeling bestond over hun confessionele attitude, vond men toch
niet voldoende reden om hun benoeming tegen te houden. Blijkbaar leef-
de er in een bepaald segment van de gereformeerde elite het besef dat het
anders moest.

Zonder te willen bestrijden dat op de achtergrond van Assen de crisis
der cultuur, het moderne levensgevoel of hoe men het ook maar wil noe-
men een rol speelde, is het nog niet zo eenvoudig om dat concreet aan te
wijzen. Dat geldt ook voor de filosofische discussies uit die tijd. Zeker,
Buytendijk verweet zowel de synode van Assen als de vu-theologen dat ze
van kenleer geen verstand hadden.34 Ook anderen brachten de kenleer bij
de synode ter sprake, en Pos schreef in de eerste nummers van Woord en
Geest (1925) een serie artikelen ‘Over werkelijkheid’.35 Er was inderdaad
rond Pos en Buytendijk sprake van een kring die niet paste binnen de tra-
ditionele gereformeerde kaders. Maar uit niets valt op te maken dat de
discussie over de epistemologie voor Geelkerken van belang was of dat hij
zelfs maar op de hoogte was van de lopende discussie. Hij wist niet veel
van filosofie; hij leefde volgens Pos, die niet bijster op Geelkerken was ge-
steld, in de schemering der intuïtie.36 Evenmin speelde bij hem de ken-
baarheid van de Schrift een rol. Week in week uit heeft Geelkerken uit de
Bijbel gepreekt, nergens blijkt twijfel aan de overtuiging dat we in de Schrift
met het geopenbaarde Woord Gods van doen hebben, dat ons God doet
kennen. Primair ging het hem om de vraag naar de aard van het Schrift -
gezag. Wat Geelkerken deed in zijn verdediging was laten zien dat Calvijn,
Kuyper, Woltjer, Bavinck en Brussaard geen naïef-realistische opvatting
over de aard van Schriftgezag huldigden en dat er behoefte was aan een
uitwerking van de organische inspiratieleer.37 We komen hier zijn gere-
formeerde leermeesters tegen.38

Speelde de moderne cultuur dan helemaal geen rol bij Geelkerken?
Jazeker. Maar langs een heel bepaalde, concrete weg. In eerste instantie
was het de spanning tussen de resultaten van de natuurwetenschappen
en de Bijbel waarmee Geelkerken te maken kreeg. Veel studenten waren
enthousiast over zijn prediking, jarenlang leidde hij een Bijbelkring voor
studenten, hij had contacten in het studentencorps, hij wist, kortom, wat
er onder gereformeerde studenten leefde. In dat kader moet de befaamde
passage uit de preek over Zondag 3 worden verstaan. Steeds meer gerefor-
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meerde studenten kwamen met de natuurwetenschappen in aanraking
en daarmee met vragen van geloof en wetenschap. Tegenover al diegenen
onder hen die worstelden met de ‘moeilijkheden’ die sommige aspecten
van het paradijsverhaal opriepen, hield hij staande dat er niet getwijfeld
behoefde te worden aan de realiteit van de zondeval. Dat het verhaal ook
talloze vragen opriep, wilde hij niet ontkennen, maar dat deed daaraan niets
af. Het was een pastorale passage in zijn preek, geen filosofische.39 Niet
voor niets speelde juist Genesis 1-3 telkens een rol waar het ging om het
gezag van de Schrift. Bij Netelenbos, bij ds. H. Jansen die in 1919 overging
naar de Nederlandse Hervormde Kerk, bij dr. C. Veltenaar die in 1918 een
brochure over het Schriftgezag publiceerde, en nu dus bij Geelkerken.
Ook Bavinck was zich de problematiek bewust. Ik wees al eerder op de
stelling van Bavinck voor de professorenkrans (een gesprekskring voor
vu-hoogleraren) van 2 februari 1917: ‘Wijl de betrouwbare resultaten van
de nieuwere natuur- en geschiedwetenschap onvereenigbaar zijn met de
gewone exegese van het bijbelsch scheppingsverhaal, is het noodig deze
exegese inzonderheid ten opzichte van den tijd, den duur en de orde van
het scheppingswerk te herzien.’40 En J.P. de Gaay Fortman voegde aan zijn
proefschrift in 1918 ook een stelling toe over de evolutieleer. Daarin ligt,
‘mits niet mechanisch opgevat, een waarheid die ook van het standpunt
van het theïsme dient te worden erkend’.41 De opdringende natuurweten-
schappen vroegen om een antwoord, steeds meer mensen in de gerefor-
meerde wereld werden zich dat bewust. Toen Buytendijk het in september
en oktober 1925 voor Geelkerken opnam, verwees hij dan ook naar de na-
tuurwetenschappen. Geelkerken zelf doelde daarop toen hij wees op de
noodzaak de organische visie op het Schriftgezag uit te bouwen in het licht
van de voortschrijdende wetenschap.

Daarop reageerde ook Ridderbos in zijn brochure Het verloren paradijs,
toen hij wees op de evolutieleer als achtergrond van de discussie over
Genesis 1-3.42 Ridderbos wist natuurlijk ook wel dat Geelkerken daarover
niet had gesproken, maar op de achtergrond van het kerkelijk conflict zag
hij het grote verschil opdoemen tussen de christelijke levensbeschouwing
en een levensbeschouwing die beïnvloed is door de evolutieleer. Zijn uit-
lating over dit thema is opvallend, omdat dit nergens expliciet aan de orde
wordt gesteld behalve door hemzelf. Hij kwam daarop een halfjaar later
nog een keer terug in een discussie met Brussaard. Ridderbos was er stel-
lig van overtuigd dat het vervagen van het paradijsverhaal door het dispu-
tabel stellen van de bijzonderheden ‘beteekent het binnenhalen van de leer
der evolutie’. ‘Natuurlijk heb ik hiermee niets gezegd aangaande Dr Geel -
kerken’s bedoeling in dezen […] al ben ik niet zeker, dat voorstellingen als
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boven genoemde niet reeds nu rondsluipen onder sommigen van hen, die
zich met geestdrift aan zijn zijde scharen.’43 Brussaard vond dit overdre-
ven en was ervan overtuigd dat als hier het bezwaar van de synode had ge-
legen, ze beter ‘open en rond’ de evolutieleer had kunnen veroordelen. In
dat geval had ze zeker Geelkerken en zijn medestanders aan haar zijde ge-
vonden.44 In zijn repliek kwam Ridderbos hierop terug. Onder degenen
die vasthouden aan die bomen en die slang, ‘zult gij nergens iemand vin-
den, die de evolutieleer aanhangt’. En onder degenen ‘die in onze tijd deze
punten prijsgeven zult gij (als wij nu eens afzien van Dr Geelkerken en zijn
kring) met een lantaarn moeten zoeken naar iemand, die tegen de evolutie-
leer met beslistheid positie kiest’.45

Het grote gevaar dat volgens Ridderbos dreigde was de evolutieleer.
Daartegen diende men zich schrap te zetten. Niet de wetenschap heeft het
laatste woord, maar de Schrift zoals hij daar voor ons ligt.46 Men was, zo
concludeer ik, bang dat als de opvatting van Geelkerken getolereerd zou
worden, het einde zoek was. ‘Waar blijf je dan?’ Zo bezien stond er in Assen
inderdaad heel veel op het spel. Nooit mag het gezag van enige weten-
schap boven dat van de Schrift worden gesteld, zo werd de gereformeerde
achterban dan ook voorgehouden.47 Vandaar dat de besluiten van Assen
ook in natuurwetenschappelijke kring reactie opriepen. Ik wees reeds op
de bezwaren van J.P. de Gaay Fortman en anderen. Maar ook valt hier te
wijzen op de discussie over de vraag of er een Bijbels wereldbeeld is. De
theologen ontkenden dat, maar daarmee was al wat de Schrift zegt over
wereld en natuur in feite gezaghebbende openbaring. Daartegen protes-
teerde onder anderen W.J.A. Schouten, die voelde dat op die manier de na-
tuurwetenschappen buitenspel werden gezet.48 Na Assen begon een nieuw
hoofdstuk in de geschiedenis van de relatie tussen gereformeerden en de
natuurwetenschappen.49 Daarmee is wellicht ook een belangrijke sleutel
gevonden om Assen te interpreteren: angst voor de opdringende weten -
schap.

zorg om een erfenis
Kuiper heeft erop gewezen dat de gereformeerde leidslieden zich tot taak
gesteld hadden de Gereformeerde Kerken zoveel mogelijk bij elkaar te
houden. Dat was niet vanzelfsprekend. In dat kader verwijst hij naar J.L.
Jaspers die sprak over het raadsel van Assen. Er waren nog veel meer kwesties
dan alleen die van de vier bijzonderheden uit Genesis 2 en 3. Hij noemt
onder meer de opvattingen over de dagen van Genesis 1, de echtheid van
het slot van Marcus, de rib van Adam, de opvattingen van A. Kuyper over
de zondvloed die tot een deel van de aarde beperkt zou zijn gebleven en de
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nogal vrije opvattingen van Noordtzij over de plagen van Egypte. Zijns
inziens was er in de Gereformeerde Kerken sprake van een grote verwar-
ring inzake Schriftbeschouwing en Schriftgezag.50 Als men eerlijk en
consequent wilde zijn, kon men niet halt houden bij de beslissingen over
Genesis 2 en 3. Maar dat was precies wat men deed. Hier sprak Jaspers over
het raadsel van Assen. Hoe heeft men kunnen handelen zoals men heeft
gehandeld? Er werd gefluisterd, zo stelde hij, dat vrees de belangrijkste
oorzaak van Assen is geweest. Heel concreet betrof dit dan de vrees voor de
bloei van de Christelijke Gereformeerde Kerk. Hij wees erop dat de grote
bloei van deze kerk ten koste was gegaan van de Gerefor meer de Kerken en
dat de leiding hiervan vreesde dat als gevolg van de kwestie-Geelkerken
velen zouden overstappen. Zo verklaarde hij het harde en inconsequente
optreden: Geelkerken werd geslachtofferd om een massale overstap naar
de christelijk gereformeerden te voorkomen. Deze suggestie heeft zijn
plaats in de historiografie verworven.51 Onlangs verschenen twee studies
die deze suggestie lijken te ondersteunen.52 De groei van de Christelijke
Gereformeerde Kerk staat onomstotelijk vast. Op de eerste synode (1892)
van deze kerkengroep waren 8 kerken vertegenwoordigd, in 1903 waren
dat er 68, in 1916 ging het om vertegenwoordigers van 85 kerken, in 1923
100 kerken en in 1933 waren er 123 kerken vertegenwoordigd.53 Groei was er
wel dus degelijk, maar in hoeverre deze groei geduid moet of kan worden
als gevolg van een toename van het aantal ‘gewone’ gereformeerden dat
overkwam, valt lastig vast te stellen. De suggestie dat de groei voor 90 pro-
cent te danken is geweest aan een toevloed uit de Gereformeer de Kerken
is wellicht overdreven, maar dat dit verband van kerken de meest voor de
hand liggende bron van deze groei is, is ook duidelijk.154 Iets dergelijks
geldt ook de groei van de Gereformeerde Gemeenten. Deze kenden tussen
1907 en 1930 een verdubbeling. Die groei zette daarna door. Deels valt deze
te verklaren uit de aansluiting van vrije gemeenten, deels door de over-
komst uit andere kerken. Ook uit de Gereformeerde Kerken traden diver-
se groepen bezwaarden tot het verband van de Gerefor meer de Gemeen -
ten toe: uit Poortvliet in 1912, uit Veenendaal en Ede in 1913, uit Nunspeet
in 1917, uit Scherpenzeel en Oosterland in 1919, uit Oostburg in 1920, uit
Poederoijen in 1925. De gemeenten Werkendam en Veen gingen in respec-
tievelijk 1920 en 1921 in hun geheel over. J. Exalto, aan wie ik deze ge -
gevens ontleen, wijst op een brede piëtistische beweging in de Gerefor -
meer de Kerken, die botste met de kerkleiding die voor deze piëtistische
spiritualiteit onvoldoende ruimte bood. In ieder geval voor Veenendaal
en Ede heeft hij dat genoegzaam vastgesteld.55
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de x-factor
Waar sprake is van een groot conflict, is nooit sprake van één oorzaak.56

Dat geldt ook de kwestie-Geelkerken. Er was sprake van structurele proces-
sen die hun invloed deden voelen: een wisseling van de wacht, een nieuwe
generatie. Er was sprake van culturele processen: de gereformeerde wereld
kreeg te maken met nieuwe vragen en inzichten, ook in eigen kring. Op
een bepaalde manier kunnen we Geelkerken daarbinnen goed plaatsen en
zijn optreden inzichtelijk maken. Maar hijzelf was er ook nog, als een mens
met uitgesproken karaktertrekken. Zowel Grosheide als Van Gelderen
heeft daarop gewezen als reden voor het oordeel van de synode.

Grosheide deed dat in een brief aan Buskes, enkele dagen nadat hij met
Ridderbos en Thijs bij de kerkenraad van Amsterdam-Zuid op bezoek was
geweest om het besluit van de synode toe te lichten. Hij had een brief van
Buskes ontvangen, waaruit bleek dat deze toen al bezig was om zich op
zijn toekomst te bezinnen. Grosheide adviseerde hem nog geen beslissing
te nemen en wees zowel op Geelkerkens kennis van zaken als op zijn hou-
ding. ‘Want nu is wel duidelijk gebleken, dat Geelkerken de zaken niet
heeft overdacht, dat hij er maar wat uitgooit en dan te koppig is om iets te-
rug te nemen. Hij heeft op de synode kortweg een figuur geslagen. En al
zijn zich uitten is coquetteren geblazen.’

In diezelfde trant liet ook Van Gelderen zich uit. Tijdens de vergaderin-
gen van commissie iv had hij het meer dan eens voor Geelkerken opgeno-
men. Toch was hij het uiteindelijk met de schorsing en afzetting eens. Dat
hierbij de persoonlijkheid van Geelkerken een belangrijke rol heeft ge-
speeld blijkt uit het verweer dat Van Gelderen aanvoerde tegen de verwij-
ten van zijn nicht Alberdien Wagenaar-Gezelle Meerburg, die hem fel had
aangevallen op de veroordeling van Geelkerken.57 Hoe dicht hij op een be-
paalde manier ook bij Geelkerken stond, het standpunt van Geelker ken
was niet wetenschappelijk gefundeerd, zo schreef hij haar. Uiteindelijk
bleek Geelkerken heel weinig te weten van de oud-oosterse zaken ‘waar-
over hij de groote trom had geroerd’. Het paradijsverhaal was vooralsnog
niet, anders dan de scheppingsdagen in Genesis 1 en de chronologie van
Genesis 11, met buiten-Bijbelse wetenschap te benaderen. Van Gelderen
had ter synode zo veel goeds als hij kon van Geelkerken gezegd, zo schreef
hij zijn nicht, maar de wetenschappelijke zwakte van diens standpunt had
hij niet kunnen loochenen. Geelkerken had geen enkel argument kunnen
aanvoeren dat zijn visie steunde. Juist dit was Geelkerken zeer kwalijk ge-
nomen. Daarbij kwam nog wat anders. Van Gelderen betichtte Geelker ken
van ‘geestelijke expansiezucht’. Hij wilde zo veel mogelijk groepen onder
zijn pastorale vleugels brengen. Maar conservatieve broeders werden door
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hem ‘bijna stelselmatig op stang gejaagd’. Aan zijn zus had hij al eerder
over Geelkerken geschreven: ‘Wat hem ontbreekt is ootmoedigheid en
nederigheid van hart.’58 Door zijn hautaine houding maakte Geelkerken
het bijna onmogelijk iets in zijn voordeel te doen en het is daarover dat
Geelkerken naar het oordeel van Van Gelderen uiteindelijk is gestruikeld.59

Van Gelderen van zijn kant werd door velen, vroeger en later, een gebrek
aan moed verweten.60 Smelik meende er goed aan te doen bijna veertig
jaar later op te halen hoe Geelkerken Van Gelderen eens op straat tegen-
kwam en hem voorhield dat Van Gelderen hem best eens wat helpen kon.
Van Gelderen antwoordde volgens Smelik: ‘Geelkerken, het is zo tochtig op
straat’, en vervolgde zijn weg naar huis.61 Mijns inziens heeft Van Gelde -
ren gedaan wat hij kon, maar tegen Geelkerken kon zelfs hij niet op. Hij
heeft in ieder geval meer voor Geelkerken gedaan dan deze zelf en vele an-
deren hebben beseft.

Hoe overleeft een mens zo’n slopend proces dat zich uitstrekt over twee
jaar? Die vraag laat zich bijna niet onderdrukken, zeker niet als we in her-
innering roepen dat Geelkerken in zijn jonge jaren betrekkelijk lang uit-
geschakeld is geweest als gevolg van een haperende psychische gezond-
heid. Maar niets daarvan. Er zijn wel momenten van zwakte geweest. Zo
tekende hij bij zondag 14 februari aan dat hij ‘doodop’ was geweest.62 En
één keer is er preekgelezen omdat het hem te veel werd. Maar over het al-
gemeen heeft hij zich staande weten te houden. Ongetwijfeld hebben de
vele steunbetuigingen hem daarbij geholpen. Hij heeft in deze maanden
zeer veel brieven ontvangen, meestal bemoedigend, soms ook van mensen
die hem vermaanden zich te bekeren of zich te conformeren, soms in de
vorm van gedichten. Het zal hem goed hebben gedaan, evenals de andere
blijken van sympathie die hem ten deel vielen. Daarnaast was het voor hem
van groot belang dat zijn kerkenraad hem al de jaren dat hij in Amster dam-
Zuid werkte, had gesteund, in het bijzonder de laatste jaren. In hoeverre
hij zich als gevolg van alle steun tot een leider van een beweging is gaan
voelen, valt moeilijk te zeggen. Geelkerken was geen leidersfiguur, hij was
een evangelist. Maar misschien heeft hij zich juist vanwege al die sympa-
thiebetuigingen vergist in de omvang van zijn aanhang. Van evangelist
werd hij tot bouwer van een klein, noodlijdend kerkverband.
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xii 
Een nieuw verband van kerken

De vraag rees: wat nu? Geelkerken was er de man niet naar om op te geven
en hij had een trouwe schare aanhangers om zich heen verzameld die hij
niet in de steek kon laten. Bovendien speelde er sterk religieus besef mee.
Hij was er namelijk van overtuigd dat ‘[wij] door God zelven … met onze
Gereformeerde Kerken thans geplaatst zijn midden in een hoogst ernstige
crisis’, waarvan de afloop voor lange tijd beslissend zou zijn voor het gere-
formeerde leven.1 De hand aan de ploeg dus, er moest gereageerd worden.
Maar hoe en wat?

In de eerste weken ging het erom de geesten te mobiliseren. In Amster -
dam-Zuid organiseerde het steuncomité-Geelkerken een voorlichtings-
avond in het Concertgebouw en stuurde een telegram naar de synode.
Verder werd er een radiocomité opgericht dat beoogde kerkdiensten van
Geelkerken via de radio voor heel Nederland toegankelijk te maken, en de
kerkenraad van Amsterdam-Zuid lichtte de gemeente in. Ook nam de
raad maatregelen om het kerkelijk leven opnieuw te organiseren. In den
lande probeerden Geelkerken met Van den Brink en Brussaard steun te
vinden bij vrienden en bekenden en kwam het tot de oprichting van een
Centraal Comité voor Advies en Leiding. Voor de zomer begon, was echter
duidelijk dat Assen de Gereformeerde Kerken wel beroerd had, maar dat
Geelkerken weinig mensen met zich meekreeg. Zelf hoopte hij dat dit na
afloop van de kerkelijke procedures anders zou zijn, maar dat zou een
misrekening blijken.

In de zomer begon het proces dat leidde tot de vorming van een nieuw
kerkverband. De Gereformeerde Kerk van Zandvoort had zich, onder lei-
ding van ds. H.C. van den Brink, niet geconformeerd aan de besluiten van
de synode van Assen en vormde vanaf 1 augustus samen met de kerk van
Amsterdam-Zuid een nieuw verband van kerken.2 Voor het jaar was afge-
lopen, hadden zich ook delen van de kerken te Tienhoven (met ds. E.L.
Smelik), Amsterdam-Centrum (zonder predikant), Oudemirdum (met ds.
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S.P. Vermeer) en Baarn (zonder predikant) bij hen gevoegd. Die ontwikke-
ling vergde een nieuwe organisatorische structuur. Deze werd in oktober
op een ‘kerkelijke conferentie’ voorbereid en eind december afgerond met
de eerste samenkomst van wat in andere kerken een synode heette. Maar
van een synode wilde men niet spreken, het ging om een voorlopige clas-
sis van Amsterdam. De andere kerken werden beschouwd als ‘tijdelijk bij
de classis Amsterdam inwonende en met haar vergaderende’.3 Behalve de
vier predikanten die met hun gemeente meekwamen, sloten zich ook enke-
le predikanten zonder gemeente aan.4 Aan het eind van het jaar 1926 was
Nederland een verband van kerken rijker dat zich vooralsnog bleef bedie-
nen van de oude naam: Gereformeerde Kerken in Nederland.5 Maar Geel -
kerken zelf was intussen een paar illusies en vrienden armer. Heel kort na
de scheuring bleek dat niet alle verhoopte vrienden zich achter Geelkerken
schaarden. Bezwaren tegen Assen betekende niet automatisch dat men
daaraan dezelfde consequenties verbond als Geelkerken.

gebeurtenissen in de kerk van amsterdam-zuid
Nadat op de gemeentevergadering van de kerk van Amsterdam-Zuid van
17 maart duidelijk was geworden dat velen zich achter het gevoerde beleid
stelden, boog de kerkenraad zich de volgende dag in het bijzijn van de ad-
vocaat mr. A.C.G. van Proosdij over het besluit van de synode waarmee de
kerkenraad van Zuid grotendeels was afgezet.6 Geen van de kerkenraads-
leden was door de synode gehoord, zo lezen we in de notulen. Dat was op
zichzelf natuurlijk al een reden om het besluit van de synode te negeren.
Zo kan dat niet in de Gereformeerde Kerken. Maar toch werd over ieder lid
afzonderlijk gesproken. Was er aanleiding om hem af te zetten? Die was er
natuurlijk niet. Nadat de kerkenraad daarmee het afzettingsbesluit van
de synode naast zich neer had gelegd en zich zo tot de wettige kerkenraad
had verklaard, kwam Geelkerken ter vergadering.7 De raad weigerde zich
te conformeren aan het synodebesluit over de afzetting van Geelkerken
en erkende hem dus nog steeds als zijn wettige predikant. De kanselbood-
schap der synode werd voor kennisgeving aangenomen, de viering van
het avondmaal werd met het oog op de omstandigheden voorlopig uitge-
steld.8 Hoewel de Gereformeerde Kerk van Amsterdam-Zuid als gevolg van
deze besluiten al met een half been buiten het verband van de Gerefor meer de
Kerken stond, besloot de kerkenraad toch Geelkerken, Naafs, Jb. de Bruin
en W. van Hartingsveld (secundus) als afgevaardigden naar de komende
classis aan te wijzen. Als instructie hadden ze meegekregen te melden dat
de kerkenraad van Zuid zich niet had kunnen conformeren aan de beslui-
ten van de synode tot schorsing respectievelijk afzetting van Geel ker ken
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en verschillende ouderlingen en diakenen.9 Geelkerken liet zich vervan gen
door Van Hartingsveld, maar hij en de andere afgevaardigden werden
niet toegelaten, zij waren afgezet.10 Daarmee was de kerk van Zuid door de
classis buiten het verband geplaatst, zoals men de classis op aanraden van
Van Proosdij liet weten.11 Niet de kerk van Amsterdam-Zuid had zich van
de Gereformeerde Kerken losgemaakt, de classis had haar uitgeworpen.

De verhouding tot classis en synode was duidelijk. Maar hoe lagen de
verhoudingen in de kerk van Amsterdam-Zuid zelf? Met het oog op een
eventuele rechtszaak over de goederen was het nodig om dat te weten, zo
vermelden de notulen. Van meet af was er de kerkenraad veel aan gelegen
om een proces over de kerkelijke goederen te voorkomen. De afwikkeling
van deze zaak werd toevertrouwd aan Van Proosdij, die daartoe onderhan-
delingen voerde met de advocaat mr. G.H.A. Grosheide, broer van de theo-
logische hoogleraar F.W. Grosheide. Het was duidelijk in welke richting
men dacht. Men wilde dat het tot een billijke verdeling zou komen en gaf
er de voorkeur aan dat de Schinkel kerk zou worden overgedragen aan hen
die het beleid van de kerkenraad niet steun den. Dit alles op voorwaarde
dat het bezwaarde deel zou kunnen aantonen dat het 30 procent van de ge-
meente omvatte.12

Inzicht in de verhoudingen was natuurlijk ook van belang om het ge-
meenteleven opnieuw te kunnen organiseren. De kerkenraad benoemde
een commissie van inlichtingen, bestaande uit de ouderlingen M. van der
Starre, H. Bonda en H. van Dijk, die voorlopig iedere maandag- en dins-
dagavond zitting hielden in de Parkkerk. Wie zich op de hoogte wilde
stellen, kon bij hen terecht. De belijdende leden waren ook welkom op de
gemeentevergadering van 29 maart.13 En natuurlijk kon iedereen alles
nalezen in de Overtoomsche Kerkbode. Aan voorlichting geen gebrek. Eerder
al had de raad besloten formulieren te verspreiden waarop gemeenteleden
konden aangeven of ze al dan niet achter de kerkenraad stonden. Tevens
werd besloten dat de kerkenraad zich met een brochure tot het ‘gerefor-
meerde volk’ zou wenden.14 Die verscheen uiteindelijk in mei en bevatte
een uitvoerige beschrijving van de gang van zaken.15

Op de kerkenraadsvergadering van 1 april was duidelijk dat minstens
1100 gemeenteleden met de groep-Geelkerken zouden meegaan. 800 kaar-
ten waren ongetekend retour gekomen, nog 700 kaarten werden inge-
wacht. Wie het formulier ongetekend had teruggezonden, kon een bezoek
van een ambtsdrager verwachten. Duidelijk was nu al dat er te veel werk
was voor één predikant. Het beroepingswerk, gestart met het oog op het
emeritaat van Van Dijken maar in verband met de synode voorlopig stil-
gelegd, werd dan ook hervat.16 Geelkerken had ondertussen de ontwikke-
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lingen niet afgewacht. Zowel Wielenga als Brussaard was kort tevoren door
hem benaderd met de vraag of ze eventueel voor een beroep naar Amster -
dam-Zuid zouden voelen, maar beiden weigerden. In zijn antwoord wees
Wielenga erop dat hun beider zielsconstitutie heel verschillend was en
dat hun beider levensgeschiedenis heel verschillend verliep.17 Van nog meer
belang was voor hem het feit dat de brochure Ons aller moeder, waarin hij
het samen met anderen voor Geelkerken had opgenomen, en het door hem
en anderen gestuurde telegram aan de synode in reactie op de aan Geel -
kerken voorgelegde verklaring, niet tot een conflict met de Amsterdamse
kerkenraad hadden geleid.18 Hij had deze nooit kunnen herroepen, maar
dat was dus ook niet nodig geweest en daarom wilde hij nu niet weglo-
pen. Ruim twee weken later ontving Geelkerken ook van Brussaard een
afwijzend antwoord.19 Hij had, zo schreef deze zijn oude strijdmakker, de
zaak met enkele vertrouwde vrienden besproken, maar er was geen klaar-
heid gekomen. Een beslissing zou te veel het karakter krijgen van een ‘nood -
gedwongen voorzien in moeilijke omstandigheden’ en de betekenis van
een beroep, ‘waarbij men Gods wil zoekt te weten’, zou totaal uit het oog
worden verloren. Het was nodig de loop der dingen af te wachten en dan
een goede, afgewogen beslissing te nemen, met ‘geloovig vertrouwen op
de veilige leiding des Geestes’. Met andere woorden: Brussaard voelde er
niets voor om zich in een onzeker avontuur te storten.20 Of de beroepings-
commissie van deze contacten tussen Geel kerken en zijn beide ambtge-
noten op de hoogte was, is mij niet bekend. In de verzameling gegevens
over predikanten die de beroepingscommissie vanaf februari had aange-
legd, komen beiden niet voor.21 Hoe dan ook, vanaf 1 april toog men vol
goede moed aan het werk. Er was uitzicht op een snelle afwikkeling.22

Ondertussen werden de verhoudingen in de gemeente steeds duidelij-
ker. De commissie van beheer en nogal wat jeugdverenigingen besloten
zich te voegen bij Geelkerken, met uitzondering van de kring ‘De Heere is
onze banier’, die indertijd werd geleid door E. van Beek, de schoonvader
van Marinus. De laatste keer dat in de notulen melding gemaakt wordt
van het aantal ingezonden voorkeursformulieren is er sprake van 1275 in-
gevulde kaarten, uiteindelijk bleef ongeveer twee derde van het aantal be-
lijdende leden Geelkerken trouw, dat wil zeggen zo’n 1700.23 Herngreen
vermeldt dat de kerk van Geelkerken bij haar start zo’n 2500 leden telde,
inclusief de doopleden. Gastleden zullen daarbij wel niet zijn meegeteld.
Velen buiten Amsterdam, onder wie de moeder van Geelkerken, wensten
namelijk als gastlid met de Gereformeerde Kerk van Zuid mee te leven. De
ambtsdragers namen hun taak serieus en brachten in dit kader talloze be-
zoeken. Ook zij hadden, net als hun predikant, een bijzonder zwaar ker-
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kelijk seizoen. Gelukkig werd het aantal ouderlingen al spoedig weer op
peil gebracht.24

Begin mei kwam het voorstel om ds. J.J. Buskes van Oosterend te beroe-
pen.25 Toen deze de kanselboodschap van de synode had voorgelezen, had
hij er eerlijkheidshalve aan toegevoegd dat hij zich daarin niet kon vinden.
Aan het verzoek van de synode om een dankgebed uit te spreken na voor-
lezing van de boodschap had hij dan ook geen gehoor gegeven.26 Zijn ker-
kenraad betreurde deze houding, maar zijn positie was niet in het geding.
Anders ging het toe op de classis Alkmaar, waartoe Oosterend behoorde.
Daar werd van alle predikanten instemming met de Asser besluiten ge-
vraagd, maar Buskes had geweigerd. Hij was toen, buiten zijn kerkenraad
om, voor drie weken geschorst om zijn bezwaren op schrift te stellen.
Tevens was hem gevraagd zijn medewerking aan Woord en Geest stop te zet-
ten. De kerkenraad van Amsterdam-Zuid, op de hoogte van Buskes’ gezind-
heid,27 wilde hem graag beroepen en hoorde op maandag 3 mei de gemeen-
te.28 Nadat hij enkele dagen later een gesprek met de kerkenraad van Zuid
had gehad en de classis Alkmaar hem desgevraagd had doen weten dat hij
met zijn bezwaren tegen Assen geen lid van de Gereformeerde Kerken in
Nederland kon blijven, berichtte Buskes op 10 mei aan de kerkenraad van
Zuid dat hij het beroep aannam.29 Omdat het beroep niet geapprobeerd
behoefde te worden door de classis vonden bevestiging en intree nog voor
het eind van de maand plaats.

Geelkerken preekte zondagavond 23 mei over 2 Korintiërs 3:5,6, waar
Paulus de gelovigen te Korinthe voorhoudt dat de bron van zijn denken in
God ligt en dat Hij het is die ons bekwaam maakt om dienaar van het evan-
gelie te zijn. Daarbij gaat het niet om de letter (zoals in het Oude Testament),
maar om de Geest, ‘die innerlijke, bezielende, persoonlijke mededeeling
Gods ’.30 Hij eindigde met een hartelijk woord van welkom aan Buskes en
riep de gemeente op Buskes met net zo veel waardering en liefde te ontvan-
gen als waarmee ze de laatste tijd hem had bejegend. ‘Draagt hem en zijn
gade op de vleugelen van uw gebed, gelijk gij hem biddend van den Heere
hebt begeerd.’31

Donderdagavond 27 mei 1926 deed Buskes intrede. Hij preekte over
Romeinen 1:11-12, waar Paulus schrijft over zijn verlangen naar de gelovi-
gen te Rome om hen ‘eenige geestelijke gave’ mee te delen, opdat zij ver-
sterkt worden en hijzelf vertroost zou worden. Het was dezelfde tekst als
waarmee hij enkele jaren eerder te Oosterend intrede had gedaan. Hij
sprak over de moeiten en de vreugden van het predikantswerk en eindig-
de met een persoonlijk woord, waarin hij zijn spijt uitsprak over het niet
gezochte vertrek uit Oosterend en de harde noodzakelijkheid van een kerk
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buiten het verband van de Gereformeerde Kerken. Hij hoopte dat deze kerk
eenmaal weer zou worden opgenomen in het verband van de Gerefor meer -
de Kerken en eindigde met een vriendelijk woord tot Geelkerken.

Op het eerste gehoor stonden beide predikanten niet ver van elkaar af.
Beiden keerden zich in hun preek tegen een formalistische, uitwendige
vorm van kerkelijk leven. Geelkerken wees op de noodzaak van een authen-
tiek en doorleefd geloof, bij Buskes kwam datzelfde in zijn identificatie
met de apostel Paulus naar voren. De verschillen zouden echter al spoedig
merkbaar worden, en het was onvermijdelijk dat beiden hun eigen aan-
hang kregen. Buskes was veel minder afstandelijk dan Geelkerken, stond
dichter bij de mensen, wist wat luisteren was. In zijn verkondiging was hij
minder dogmatisch, volkser, in zijn prediking en in zijn journalistieke ar-
beid sneed hij andere thema’s aan. Later zou Buskes toegeven dat Geel -
kerken een zeer moeilijk mens was, ja zelfs dat hij wel kon begrijpen dat
de synode ruzie met hem had gekregen.32 Hij heeft ettelijke conflicten
met Geelkerken uitgevochten en meer dan eens stond hij op het punt het
bijltje erbij neer te leggen.33 Maar voorlopig stonden zij naast elkaar.

Aan het eind van de maand mei, nog voordat er sinds de afzetting twee
maanden verlopen waren, had de kerkenraad van Amsterdam-Zuid de za-
ken behoorlijk goed op orde. Het grootste deel van de gemeente was
Geelkerken trouw gebleven, het aantal ambtsdragers was op peil ge-
bracht, de zusterkerken waren op de hoogte gebracht van zijn beweegre-
denen en de vacature-Van Dijken was vervuld. Alleen de kwestie van de
kerkelijke goederen wachtte nog op een oplossing, maar die liet niet lang
op zich wachten.34 Eind juli werd de akte van verdeling getekend. De
Schinkelkerk met wat daarbij hoorde werd toebedeeld aan dat deel van de
kerk dat binnen het verband bleef, de Parkkerk aan het deel dat buiten het
verband was terechtgekomen, evenals het voor de breuk bestaande ge-
meenschappelijk vermogen en het rusthuis van de diaconie. Drie kwart
van de bestaande schuld, f 200.000,- kwam voor rekening van Geelker kens
gemeente, evenals het pensioen van ‘onze predikantsweduwen’, de kos-
ten van het emeritaat van Van Dijken kwamen voor rekening van de kerk
binnen het verband.35 Dat betekende, gezien de omvang van Geelkerkens
aanhang, dat er een nieuw onderkomen moest worden gezocht voor een
tweede ‘preekplek’. Dat vond men voorlopig in de Elout van Soeterwoude -
school in de Speerstraat, in 1931 kon men gebruik gaan maken van het
wijkgebouw van de Doopsgezinde Gemeente aan de Karperweg.36 In 1934
kwam de nieuw gebouwde, eigen Zuidwijk-kapel aan het Stadionplein
beschikbaar.37
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Het was voorwaar een huzarenstukje, waarvoor Geelkerken alle lof verdien-
de. Die kreeg hij dan ook van alle kanten toegezwaaid. In Amsterdam-
Zuid zat het wel goed. Maar hoe zat dat elders in het land? Wat zouden
zijn geestverwanten gaan doen?

centraal comité voor advies en leiding
Nog voor de afzetting van Geelkerken formeel was afgerond, waren Van den
Brink, Brussaard en mr. Theyse in actie gekomen. Ze hadden een vertrouw-
de kring bekenden uitgenodigd om op vrijdag 19 maart naar Utrecht te
komen voor overleg.38 Van de genodigden hadden er 56 gehoor gegeven aan
de oproep, onder wie zo’n 15 predikanten. Er waren 25 afzeggingen bin-
nengekomen, Van den Brink functioneerde als voorzitter.39 Opvallend is
de afspraak tot geheimhouding. Kuyper zou dat al spoedig tegen hen ge-
bruiken.40 Hadden niet juist de geestverwanten van Geelkerken bezwaren
geuit tegen de geheimzinnigheid die de synode van Assen had omgeven?
Overigens is de vergadering niet aan de aandacht van de pers ontsnapt,
want de volgende dag maakte De Standaard melding van de samenkomst.
Maar wat er besproken werd, bleef vooralsnog geheim.

Alle aanwezigen waren lid van een tot de Gereformeerde Kerken in
Neder land behorende kerk en hadden moeite met de besluiten van de Asser
synode.41 Maar daarmee hield de overeenkomst op. Sommige bezwaarden
hadden moeite met de conclusies van het dogmatisch-exegetisch rapport,
anderen hadden bezwaar tegen de kerkrechtelijke conclusies, weer ande-
ren konden niet instemmen met de gevolgde procedure. Sommigen wil-
den dat er actie zou worden ondernomen, anderen wilden juist afzien van
iedere actie, weer anderen opteerden ervoor de kerkelijke weg te bewan-
delen. Dat men zich verwant voelde met Geelkerken wilde niet zeggen
dat men het in alles met hem eens was.

Van den Brink zette de toon toen hij in zijn toelichting op deze verga de -
ring stelde dat alles gedaan moest worden om scheuring te voorkomen,
maar als het niet anders zou kunnen diende men ‘met beslistheid doch ook
in ootmoedigheid voort te gaan in gehoorzaamheid aan den Koning der
Kerk’. Daarmee was het thema geformuleerd dat de komende tijd velen
zou bezighouden die zich op zijn minst ongemakkelijk voelden bij de be-
sluiten van Assen: blijven of breken? Van den Brink dacht al aan scheuring,
anderen waren nog niet zover. Zelfs Geelkerken lijkt in deze eerste weken
na zijn schorsing nog enigszins afwachtend. Doel van de vergadering was
in ieder geval zo veel mogelijk helderheid en eenstemmigheid te verkrijgen
over de te volgen koers.

Nadat het drietal dat de vergadering had voorbereid was aangewezen
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als moderamen, ging men over tot de algemene beschouwingen. Dat niet
iedereen zonder meer achter Geelkerken stond, was voor Van den Brink
aanleiding om zich wél vierkant achter zijn collega te stellen. Hij wilde er
niet aan meewerken Amsterdam-Zuid ‘terug te brengen’ binnen het ver-
band. De synode stond schuldig en diende ‘teruggebracht’ te worden. Hij
wilde een doleantiestandpunt innemen en stelde voor een uitspraak te
formuleren waarmee men zich tot de synode kon wenden.

Maar dat ging te snel. Er was behoefte om eerst over de synodale verkla-
ring te spreken. Moest die worden voorgelezen of niet? Sommigen had-
den haar inderdaad voorgelezen en de gemeente gemeld dat de kerken-
raad zich erop zou beraden, anderen hadden besloten de zaak eerst in de
kerkenraad te bespreken en afhankelijk van de uitkomst van dat overleg
het synodale getuigenis al dan niet voor te lezen. In Tienhoven had de ker-
kenraad besloten het stuk wel voor te lezen, maar gevolgd door een ver-
klaring van (een deel van) de kerkenraad.42 In Zandvoort was het synodale
getuigenis niet voorgelezen. De kerkenraad had een verklaring opgesteld
waarin hij zich daarvoor verantwoordde. S.P. Dee (Haren, Gr.) en W.M. le
Cointre (Bergen op Zoom) waren van mening dat als het stuk niet werd
voorgelezen, niemand daarvan iets zou kunnen zeggen. Brussaard meen-
de dat als men het niet wilde voorlezen, men toch eigenlijk zijn bezwaren
moest kenbaar maken. Zelf zou hij het liefst het stuk niet voorlezen, maar
ter inzage leggen. Gevraagd naar de mening van de vergadering bleek dat
de overgrote meerderheid die houding wel kon billijken.

Daarna kwamen de bezwaren tegen Assen ter sprake. Brussaard wilde
graag ‘doen uitkomen’ dat de synode uitging van een verkeerde visie op
de aard van het Schriftgezag. Opnieuw bleek dat men het niet echt met el-
kaar eens was. Dee en Le Cointre waren zeer terughoudend en ook ande-
ren stonden niet te trappelen om in actie te komen en concrete bezwaren
tegen de synodebesluiten te formuleren. Het bleek het begin van een
breuk in de kring van hen die geacht werden min of meer achter Geel -
kerken te staan. Van den Brink vond dat wie niets wilde zeggen tegen de
synode, nu alvast maar beter kon vertrekken.43 Er moest wat gebeuren.
Eenparig werd uitgesproken dat men bezwaren had tegen de besluiten van
de synode van Assen en men besloot een commissie te benoemen die een
verklaring zou opstellen. Daarin werden benoemd Brussaard, Van den
Brink, Theyse, Dee en J. Brinkman (Haarlem). Hiervan werd ook medede-
ling aan de pers gedaan.44

Drie dagen later ontmoette men elkaar weer en ook nu waren er 56 deel-
nemers, 13 mensen hadden zich afgemeld.45 De vergadering begon met een
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discussie over de geheimhouding. Dr. J.G. Ubbink van Zevenhoven vond
dat eigenlijk niet zo nodig, maar uiteindelijk hield men eraan vast. Men
besefte maar al te goed dat in het bijzonder de predikanten in een kwets-
bare positie verkeerden. Nog twee andere thema’s bepaalden de agenda.

Daar was in de eerste plaats een tekst van de hand van Brussaard, Van
den Brink, Theyse, Dee en Brinkman, die bedoeld was als handreiking
voor kerkenraden en anderen die hun bezwaren tegen de besluiten van
Assen aan de synode kenbaar wilden maken.46 Over deze zogenaamde
Utrechtse verklaring werd intensief gesproken, uiteindelijk werd een for-
mulering gevonden waarin de aanwezigen zich konden vinden.47 Boven -
dien, zo had Brussaard herhaaldelijk benadrukt, betrof het een handrei-
king, ieder kon de tekst naar eigen inzicht aanpassen.

Daarna rees de vraag hoe het verder moest. Brussaard en Van den Brink
voelden veel voor de oprichting van een Centraal Comité voor Advies en
Leiding, bedoeld om allen die in gewetensnood verkeerden als gevolg van
Assen bij te staan. Maar wat moest er dan geadviseerd worden? Blijven of
breken? J.C. Aalders wilde de beweging rond Geelkerken steunen. We wil-
len niet samenzweren, maar wel onderling contact zoeken. Hij zegde zijn
steun toe aan Woord en Geest.48 Anderen waren bang voor provocatie. Le
Cointre keerde zich tegen iedere actie. Wie het helemaal met Geelkerken
eens was, had de Gereformeerde Kerken al moeten verlaten. Hijzelf zou
de synode erkennen met behoud van eigen bezwaren. Dit bracht Van den
Brink tot de vraag wat hij dan nog op deze vergadering te zoeken had.
Brussaard meende dat Le Cointre hiermee een ‘uitwendig-juridische op-
vatting verdedigt van een synodale uitspraak’ en wilde juist wel proteste-
ren. Le Cointre meende dat Geelkerken zich ‘met het oog op de gemeen-
schap onder protest had moeten schikken’ en wilde zich bij de besluiten
neerleggen totdat de synode ‘onverbeterlijk blijkt’. Brussaard wees erop
dat de laatste verklaring van Geelkerken, die naar eigen zeggen mede onder
zijn invloed tot stand was gekomen, heel tegemoetkomend was geweest.
Daar had, zo bedoelde hij wellicht te zeggen, iets meer tegemoetkomend-
heid van de kant van de synode tegenover mogen staan. Maar Dee meende
dat het doel moest zijn Amsterdam-Zuid weer binnen het verband van de
Gereformeerde Kerken te brengen. Hij was niet van plan te tekenen, zo
antwoordde hij op een vraag van Van den Brink aan de vergadering. Hij
kon zich bij de besluiten van de synode neerleggen en had bezwaar tegen
een commissie, daar die ‘licht een agitatorisch karakter’ zou krijgen.

De sfeer werd blijkens de notulen grimmiger. Tijdens het ronddelen van
de stembriefjes begonnen sommigen te roepen. Er moest geen commissie
komen, ze wilden geen organisatie. Maar, zo luidde de tegenwerping, als
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men niets doet om zich te organiseren, valt de hele vergadering uiteen.
Van den Brink was duidelijk teleurgesteld. Nu kwam alles aan op het eigen
initiatief van de commissie die deze vergaderingen had uitgeschreven.
Hij vond dat weinig broederlijk. Maar het was niet anders. Er werd niet
gestemd over de samenstelling van een permanente commissie, de wegen
gingen uiteen. Mensen als Dee, Le Cointre, Brinkman en Ubbink distan -
tieerden zich van Brussaard, Van den Brink en Theyse. Naast de handrei-
king aan kerkenraden en gemeenteleden bij het samenstellen van een
protest tegen de besluiten van Assen was dit het belangrijkste resultaat
van twee middagen vergaderen. Zelf was Geelkerken afwezig geweest,
wellicht om tactische redenen. Het bood de ruimte om vrijelijk te spreken.
Dat had men gedaan, de eerste schifting was een feit.

Hoe groot was eigenlijk de kring rondom Geelkerken, de beweging die
de Gereformeerde Kerken beroerde? Hoe ver reikte dit ‘werk van de Geest’?
Dat werd langzamerhand duidelijk. Het moet een teleurstelling voor
Geelkerken en Van den Brink zijn geweest dat ze zo weinig personen mee-
kregen. Van den Brink had dat duidelijk laten merken, maar ook Geel -
kerken zal vermeende geestverwanten met spijt en teleurstelling hebben
zien vertrekken.

Geelkerken nam de Utrechtse verklaring in Woord en Geest op.49 Maar ook
nam hij een conceptbezwaarschrift op van de Rotterdammer J. van Waard -
huizen, wellicht met het oog op gemeenteleden, voor wie de ambtelijke
taal van de Utrechtse verklaring wat abstract was. Waardhuizen was direc-
ter in zijn taalgebruik en beperkte zich tot één belangrijk punt: de synode
heeft een exegetische opvatting feitelijk tot een belijdenis gemaakt. Nog
eenvoudiger achtte Geelkerken het als ieder die zich bezwaard voelde door
de Asser besluiten zich tot zijn kerkenraad zou wenden. Ongetwijfeld in
de hoop, zo voeg ik daaraan toe, dat de kerkenraad bij de synode een be-
zwaarschrift zou indienen.

Dat het tijdelijke comité het er niet bij liet zitten, blijkt wel uit de be-
richtgeving in Woord en Geest van 2 april, waarin bekend werd gemaakt dat
er een Centraal Comité van Advies en Leiding was opgericht, met als doel
leiding te geven aan de beweging die was ontstaan. Het adres van Theyse
fungeerde als het centrale bureau waar men terecht kon voor inlichtingen
en advies, er werd gedacht aan vlugschriften en andere publicaties en er
werd gewerkt aan het verwerven van gelden ter ondersteuning van wie als
gevolg van Assen in moeilijkheden kwam. Ook in de maanden daarna
bood Woord en Geest een gastvrij onderdak voor de mededelingen van het
Centraal Comité. In Woord en Geest van 9 april deed men een oproep aan alle
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bezwaarden om zich aan te sluiten bij regionale of plaatselijke comités en
kondigde twee spreekbeurten van Geelkerken aan, in Gouda en in Zaan -
dam. Verder maakte het comité bekend dat er op 15 april opnieuw een ver-
gadering was uitgeschreven om met verschillende genodigden verdere
stappen te overwegen.50

Op deze derde vergadering, opnieuw in Utrecht, was ook Geelkerken aan-
wezig.51 Het voorlopige comité werd omgezet in een definitief comité, be-
staande uit Brussaard, Buytendijk, Geelkerken, P. Keuning, Z.W. Sneller
en Theyse. Buytendijk twijfelde. Hij behoorde, zoals hij zelf zei, tot de ui-
terste linkervleugel van de kerk. Dat bleek ook toen hij in de loop van de
vergadering niet aarzelde om uit te spreken dat de Gereformeerde Kerken
hadden ‘opgehouden ware christelijke kerken te zijn’. Dat was de samen-
gebalde formulering van hetgeen hij kort tevoren in De Telegraaf had ge-
zegd in een fel artikel, waarin hij afrekende met ‘De leiding in de Gerefor -
meerde Kerken’.52 Wilde men hem wel in het Centraal Comité hebben? Ja,
dat wilde men. Smelik verwoordde de mening van het gezelschap toen hij
zijn waardering voor Buytendijk uitsprak. Uiteindelijk werd een compro-
mis gevonden: hij zou wel zitting nemen in het Centraal Comité, maar niet
in het moderamen ervan.53

Uitvoerig werd er gedebatteerd over het doel van dit comité. Er heerste
een hartelijke, eensgezinde stemming, zo meldt het persverslag. Zo was het
niet geweest op de vorige vergaderingen, toen het tot een scheiding der
geesten kwam.54 Geen wonder. Wie per se geen georganiseerde actie wilde,
was niet uitgenodigd of bleef nu weg. Maar ook nu nog proeven we de nu-
ances. Zo spraken Buskes en G.G. Gijben over het herstel van de eenheid
met de Gereformeerde Kerken, en ook Geelkerken dacht nog niet aan een
nieuwe kerk. Hij wilde vanaf de zijlijn meewerken aan een ombuigen van
de lijn in de Gereformeerde Kerken. Geen ‘harde actie’, malcontenten moes -
ten worden geweerd, er moesten plaatselijke comités worden opgericht.
Belangrijke punten waren daarbij het kerkrecht en de aard van het Schrift -
gezag. Duidelijk is dat hij een voorzichtige koers voorstond. Men moest
niets forceren, ‘niet trachten het werk God uit handen te nemen, doch even-
min het geweten sussen’. Of het allemaal effect zou hebben en hoe het er
uit zou zien, wist Geelkerken niet. ‘Aan God moeten we overlaten, wat het
eindpunt zal zijn: wij vormen slechts een voorlopig verband, dat samen-
werking zoekt met het geheele Gereformeerde kerkverband.’

In het algemeen valt de positieve en hoopvolle atmosfeer op. Brussaard
meende: ‘Deze beweging kan niet verzanden, omdat het een werking van
Gods Geest is.’ Van Buskes kwam de waarschuwing dat de Doleantie mis-
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schien wel mislukt was omdat men een geestelijke beweging nu eenmaal
niet kan maken, die moet groeien. De komende maanden zou het nog wel
eens zoeken zijn tussen lijdelijkheid en verzet. Geen plichtsverzaking.
‘Maar evenmin willen wij Gods werk Hem uit handen pogen te nemen’,
zo zou Theyse enige weken later de uitspraak van Geelkerken aanhalen.55

Maar Van den Brink had op de eerste vergadering al het woord ‘scheuring’
in de mond genomen en helemaal niets doen wilde men ook niet.

Een week later reeds kon het comité in Woord en Geest melding maken van
de instelling van een aantal commissies. Er was een commissie van advies
(o.a. Theyse, Bloemendaal), een commissie van voorlichting (o.a. Wm. Haaks -
ma en Geelkerken, Amsterdam) en een financiële commissie (D. Lijberse,
Arnhem).56 Ook in de weken daarna verschenen er berichten van het Cen -
traal Comité in Woord en Geest.57 Op 14 mei kon de propagandacommissie de
publicatie van haar eerste vlugschrift melden: Voor waarheid en recht, korte
tijd later gevolgd door een tweede, Enkele gedachten over het kerkelijk conflict.58

Dat was de laatste keer dat er in Woord en Geest een bijdrage van het Cen -
traal Comité verscheen. Reden was de druk die door de classis Haarlem op
Van den Brink en Brussaard was uitgeoefend om de banden met het Cen -
traal Comité te verbreken en daarom ook met Woord en Geest, dat immers
aan dit comité onderdak bood.59 Het bestaan van een dergelijk comité
binnen de Gereformeerde Kerken in Nederland achtte men ontoelaatbaar.
Beiden hadden onder protest aan die wens gehoor gegeven. Daarbij speel-
de een rol dat de kerkenraad van Zandvoort zijn predikant omwille van de
rust in de gemeente eveneens had verzocht zich terug te trekken uit het
Centraal Comité. Het comité had daarop aan beide predikanten gevraagd
zich vrijwillig terug te trekken en bovendien besloten om voortaan geen
gebruik meer van Woord en Geest te maken.60 Ongetwijfeld was dit bedoeld
om beide predikanten voor het blad te behouden. Ten slotte hadden ook
acht collegae uit de classis de beide predikanten verzocht de relatie met het
Centraal Comité te verbreken. Het betekende, zo verzekerde het Centraal
Comité, geenszins een koerswijziging. Mededelingen zouden voortaan
in een apart mededelingenblad worden gedaan. Het eerste nummer was
ge heel gewijd aan deze kwestie.61

Op de vergadering van het Centraal Comité van 23 juli 1926 was Van den
Brink weer aanwezig.62 Hij was inmiddels afgezet als predikant en hoefde
zich niets meer van de classis Haarlem aan te trekken. Hem werd prompt
het voorzitterschap weer aangeboden, hetgeen hij zonder aarzeling aan-
vaardde. Verder werd onder meer verantwoording afgelegd door de finan-
ciële commissie. Men was er nog niet uit of men het van giften moest heb-
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ben of dat men ook naar vaste vrijwillige bijdragen moest streven. Zij die
neigden naar de stichting van aparte kerken voelden veel voor dat laatste.

Van den Brink bracht namens de kerkrechtelijke commissie verslag uit.
Het blijkt dat deze bijna iedere week had vergaderd. De commissie van
propaganda wees op haar publicaties. Eerder al waren twee vlugschriften
uitgegeven, nu waren verschenen de Open brief aan de classis Breukelen van
Smelik en de brochure van Van den Brink, Aan zijn zijde.

Uit de notulen valt op te maken dat er na 23 juli niet meer werd verga-
derd. Geen wonder. Het gros van de aanwezigen op de laatste vergadering
was betrokken bij de organisatie van een kerkelijke conferentie in oktober.
Een beslissende gebeurtenis, want daar werden de contouren geschetst van
het nieuwe kerkverband. Verdere stappen van het Centraal Comité werden
pas gezet op de vergadering van 12 november.63 Aanleiding was het feit
dat tijdens het genoemde kerkelijk congres de behoefte was uitgesproken
aan een landelijke organisatie van plaatselijke comités, verenigingen en
alleenstaande bezwaarden.64 Vandaar dat men voorstelde een Bond van
Bezwaarden op te richten om datgene te doen wat niet tot de kerntaken
van een kerk behoorde: het ondersteunen van allen die op de een of andere
manier moeite hadden met de besluiten van Assen.

een nieuw verband van kerken
Omdat Van den Brink zich in een brochure achter Geelkerken gesteld had,
moest hij zich voor de classis Haarlem verantwoorden. Daar werd hem de
verklaring voorgelegd die eerder aan Geelkerken was voorgelegd. Hij
weigerde die te tekenen en werd vervolgens geschorst, later afgezet. De
meerderheid van zijn kerkenraad erkende die schorsing niet en daarmee
kwam ook de kerk van Zandvoort buiten het verband van de Gerefor meer -
de Kerken te staan. Er werd contact gezocht met de Gereformeerde Kerk
van Amsterdam-Zuid en beide kerken vonden elkaar in een nieuw, her-
steld verband. Om een en ander zichtbaar – zintuiglijk waarneembaar, zo-
als ergens spottend werd opgemerkt – te maken, ging op zondag 1 augustus
1926 Van den Brink in Amsterdam-Zuid voor, Geelkerken in Zandvoort.65

Hun verbond werd vastgelegd in een verklaring die beide kerken deden
uit gaan.66

De Kerken van Amsterdam-Zuid en Zandvoort besluiten, dat zij, gezien
hare geschiedenis tot op dit oogenblik, met elkander het kerkverband
 her stellen en dit verband zullen onderhouden in de eenheid der belijdenis,
overeenkomstig de Drie Formulieren van Eenigheid en, wat de kerk -
regeering betreft, overeenkomstig de Kerkenordening van Dordrecht,
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laatstelijk herzien op de Generale Synode der Gereformeerde Kerken in
Neder land gehouden te Utrecht in 1905; waarbij zij als bindend houden 
de bepalingen der Gereformeerde Generale Synodes tot en met die van
Utrecht in 1923, evenwel zich voorbehoudend eene nadere beslissing
omtrent de conclusies der Generale Synode van Utrecht in 1923, vervat in
artikel 127 harer Acta.67 Voorts spreken beide Kerken nadrukkelijk uit dat
zij van harte begeeren weder te worden opgenomen in het verband der
Gereformeerde Kerken in Nederland zodra deze Kerken terugkeeren tot
ongerepte trouw aan de Drie Formulieren van Eenigheid en onverzwakte
handhaving der geldende Kerkenordening.

Het is op grond van deze verklaring volstrekt duidelijk dat deze kerken
Gereformeerde Kerken wilden zijn. Wie de voorgeschiedenis kent, beseft
dat ze op twee punten afweken van de ‘andere’ Gereformeerde Kerken in
Neder land: deze hadden volgens Geelkerken en Van den Brink aan de ‘on-
gerepte trouw’ aan de Drie Formulieren van Enigheid afgedaan door de
traditionele exegese van Genesis 2 en 3 de status van een belijdenisgeschrift
te geven. Bovendien hadden de Gereformeerde Kerken in Nederland de
autonomie der plaatselijke kerken met voeten getreden door Geelkerken
tegen de wens van zijn kerkenraad af te zetten, benevens een groot deel
van de kerkenraad zelf. Van enige aarzeling was geen sprake, dit waren
Gereformeerde Kerken in neocalvinistische zin, met huid en haar verbon-
den aan de Gereformeerde Kerken binnen het verband.

De kerken van Amsterdam-Zuid en Zandvoort voelden al snel de nood-
zaak tot nader overleg.68 Was het al tijd om een kerkelijke conferentie te
houden? Men aarzelde.69 De voortgezette synode van Assen was immers
nog niet afgerond. Anderzijds wilde men de broeders en zusters helpen die
om des gewetens wille niet meer aan het kerkelijk leven van de Gerefor -
meerde Kerken konden deelnemen. Dat laatste woog zwaarder. Men be-
sloot daarom de kerkenraden te adviseren tot het organiseren van een ker-
kelijke conferentie, die van 11 tot 13 oktober te Amsterdam zou worden
gehouden. Hier werd zichtbaar dat Geelkerken langzamerhand van positie
veranderde. De tijd van afwachten was voorbij. Ongetwijfeld heeft daarbij
de afzetting van Van den Brink een rol gespeeld. Er liepen nog bezwaar-
schriften, maar Geelkerken rekende niet meer op een hereniging. Dat ge-
voelen werd steeds sterker en was de eigenlijke reden dat men niet wilde
wachten totdat de synode van Assen was afgelopen. De teerling was ge-
worpen.

Doel van de beoogde conferentie was richtlijnen op te stellen waarlangs
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Gereformeerde Kerken zich zouden kunnen ‘bevrijden van de verantwoor-
delijkheid voor de Asser besluiten en voorloopige maatregelen te treffen
voor het samenleven der kerken in het herstelde kerkverband’. Blijkbaar
ging men ervan uit dat de kerkenraden met dit voorstel zouden instem-
men, want een uitnodiging werd opgemaakt aan de hand van een concept
van Geelkerken. Men besloot deze te zenden aan de predikanten Van Duin,
Van Leeuwen en Vermaat, alle drie ‘in kerkelijke behandeling’, aan de finan-
ciële commissie en de propagandacommissie van het Centraal Comité en
aan enkele groepen van bezwaarden in den lande. De kerkenraden gingen
akkoord en de vertrouwelijke oproep werd verzonden.70 Ruim een week
later werd de agenda samengesteld.71

In de week voor de conferentie startte Buskes in Woord en Geest een serie
artikelen over ‘Dr. Mr. Willem van den Bergh. Een roepstem tot bekeering’.72

Een toon van verootmoediging te midden van al het organisatorische ge-
weld dat losbarstte.

Geelkerken opende op 11 oktober de bijeenkomst en wees erop dat men
zich een drievoudig doel had gesteld.73 Behalve het hierboven genoemde
punt – het kerkelijk samenleven te regelen – wees hij als doel van de confe-
rentie aan het opstellen en doen uitgaan van een getuigenis en het bieden
van hulp en bijstand aan hen die zich vanwege Assen niet meer in de
Gerefor meerde Kerken thuis voelden. Hij herhaalde wat hij al eerder had
gezegd: ‘Wij willen niets “maken”, maar wij zijn wel geroepen om niet in
passiviteit de dingen maar aan te zien, doch wat God laat “groeien” en
“worden” ook te leiden en te verzorgen.’ Vandaar het enigszins besloten
karakter van de conferentie. Men wilde niet stoken of iets forceren en had
alleen die mensen en groepen uitgenodigd waarvan men vermoedde dat
ze niet ver meer af stonden van de beslissing om met de Gereformeerde
Kerken in Nederland te breken.

Aanwezig waren ongeveer 70 mensen.74 Het betrof afgevaardigden van
Amsterdam-Zuid, Amsterdam, Tienhoven en Zandvoort. In Tienhoven en
Amsterdam had zich kort daarvoor een scheuring voltrokken en de nieuw
gevormde kerken hadden zich kort voor de conferentie bij de kerken van
Amsterdam-Zuid en Zandvoort aangesloten. Verder waren de vertegen-
woordigers van het Centraal Comité aanwezig, evenals afgevaardigden
van groepen uit een negental plaatsen.75 Een achttal gasten was à titre
per sonnel uitgenodigd.

Omdat men wenste te staan op de grondslag van de Schrift en de Drie
Formulieren, kon men geen verantwoordelijkheid dragen voor de besluiten
van Assen, zo werd geconcludeerd. Gereformeerde kerken, ambtsdragers

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40



330

en gemeenteleden konden geen gemeenschap hebben met de Gerefor meer -
de Kerken, die menselijke overwegingen van groter gewicht achtten dan
het Woord Gods.76 Van enige toenadering was geen sprake, als de breuk
geheeld kon worden, dan alleen als de Gereformeerde Kerken terug zou-
den komen op de besluiten van Assen. Gezien het verloop van de voortge-
zette synode moet men geweten hebben dat dat uitgesloten was. Dit was
geen lijdzaam afwachten meer. Dit was actie. De deur werd in het slot ge-
gooid.

Een principiële vraag werd door mensen uit Amsterdam-West inge-
bracht. Deze groep stelde namelijk de vraag of de onderhavige kwestie
wel het beginsel kon zijn om een nieuwe kerkformatie op te grondvesten.
Zou die formatie als gevolg daarvan niet meer negatief dan positief zijn en
zat daarin niet reeds het gevaar voor mislukking? Hier zwijgen de notu-
len, maar enkele weken later pareerde Geelkerken deze vraag in een artike-
lenreeks over de conferentie. Het was niet louter om Genesis 2 en 3 te doen
geweest. Heel de Schrift was in het geding, evenals de belijdenis en de kerk -
orde.77 Amsterdam-West zag het te beperkt, het ging om veel meer. Maar
Amsterdam-West kon wel eens de vinger op de zere plek hebben gelegd.
Geelkerken heeft oprecht gemeend dat het om meer ging dan om bezwa-
ren tegen Assen, maar gezien het geringe aantal leden dat zich aansloot,
heeft het Hersteld Verband daarvan niet veel mensen weten te overtuigen.
Inclusief de doopleden ging het maximaal om 5000 tot 7000 mensen. Was
die basis inderdaad niet te smal?

Na deze kritische vraag trok de karavaan verder en sprak zich uit over
allerlei zaken betreffende het kerkelijk samenleven. Met het Radiocomité
Amsterdam-Zuid zou contact worden gezocht om de onderlinge verhou-
ding goed te regelen, men sprak uit een roeping te hebben voor de zending,
men gaf de kerken in overweging binnenkort de gezangenkwestie te rege-
len, er moest een landelijke organisatie komen van plaatselijke comités
van bezwaarden, men regelde een en ander over de kerkelijke examina en
de verzorging van de emeriti, men trachtte in de nood der prediking te
voorzien door de predikanten op te roepen via ruiling en invalbeurten de
vacante kerken te helpen en men besloot vooralsnog gebruik te maken van
de Overtoomsche Kerkbode voor de officiële mededelingen. Bezwaarden werd
aangeraden te protesteren bij hun kerkenraad. Wanneer kerkenraden zich
niet wensten te ‘bevrijden’ van de Asser besluiten, dienden de bezwaar-
den zich los te maken van de kerk en (eventueel) over te gaan tot kerkrefor-
matie.

De conferentie werd afgesloten met een beginselverklaring.78 Daarin
kwam eerst de verhouding tot de Gereformeerde Kerken in Nederland aan
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de orde, vervolgens het beginsel waaruit de zich afscheidende kerken zelf
wilden leven, daarna werden de belangrijkste bezwaren tegen de Gerefor -
meerde Kerken uitgesproken en ten slotte werd gesproken over de roe-
ping der kerk. Wat al eerder gesteld was, werd nu definitief vastgelegd. De
kerkelijke eenheid kon alleen worden hersteld indien de Gereformeerde
Kerken onvoorwaardelijk zouden buigen voor het volstrekte gezag van
Gods Woord en dús zouden terugkeren naar de ongerepte trouw aan de
Drie Formulieren en ‘onverzwakte’ handhaving van de kerkorde. In een
toelichting citeerde Geelkerken Buskes, die geschreven had: ‘De besluiten
van Assen moeten weg. Indien wij aan dezen eisch niet onvoorwaardelijk
vasthouden, worden wij ontrouw aan het Woord des Heeren.’79 Ook in de
andere delen van de verklaring was sprake van een al dan niet verborgen
polemiek met de Gereformeerde Kerken. We lezen er vooral in wat men
niet wilde, en er spreekt een grote bitterheid uit de verklaring, een indruk
die door de toelichting van Geelkerken alleen maar wordt versterkt. Wie
nog enige hoop koesterde dat het tot een hereniging met de Gereformeer de
Kerken in Nederland zou komen, kon deze hoop maar beter laten varen.

een sterke man
Toen het bewogen jaar 1926 op zijn eind liep, was er veel gebeurd. In het
samenleven van de Gereformeerde Kerken, in het leven van Geelkerken ook.
Het is opmerkelijk met hoeveel energie hij zich na de strijd aan de opbouw
van het nieuwe kerkverband heeft gewijd. Van enige terugval is geen spra-
ke, van geen aarzeling, geen vermoeidheid. Ook zijn organisatietalent valt
op. Hij was een ‘regelaar’, die veel vergaderde, zo heeft Van Deursen hem
getypeerd.80 Dat is goed gezien. Geelkerken was in zijn element, en hoe-
wel zijn schorsing en afzetting ongetwijfeld pijn hebben gedaan, heeft hij
deze ook als een bevrijding en een nieuwe kans gevoeld.

Nadat Geelkerken op 1 augustus ’s ochtends in Zandvoort en ’s middags
in Amsterdam had gepreekt, begon voor hem een lange periode van rust.
Pas op 5 september ging hij weer in een kerkdienst voor. Een deel van zijn
vakantie bracht hij door met vrouw en kinderen, vermoedelijk in Duits -
land.81 Half augustus was Ida met de meisjes naar huis vertrokken, Geel -
ker ken reisde met zijn zoon onder andere naar Luzern, Straatsburg, Wenen
en Doblach (Tirol).82 Ida vertrok vanuit Amsterdam nog voor enige dagen
naar Noordwijk. Het vertrek daar naartoe werd een of meer dagen uitge-
steld in verband met ernstige ziekte van de moeder van Geelkerken, maar
kon uiteindelijk toch doorgaan. Uit de min of meer regelmatige corres-
pondentie blijkt dat de gezinsverhoudingen uitstekend waren. Er is een
ontroerende brief van dochter Nella aan haar vader, waarin ze hem aan-
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spoort nu eens erg lief te zijn en wat mooi weer naar Nederland te sturen.
Het schijnt nogal geregend te hebben na hun thuiskomst. Uit een brief
die Ida vanuit Noordwijk verzond bleek haar grote betrokkenheid bij en
bezorgdheid om het welzijn van man en zoon. Ze had al enige dagen geen
post ontvangen en zich grote zorgen gemaakt. Een bericht over een trein-
ongeluk had haar ongerustheid doen toenemen. Vooral Gerard werd een
verwijt gemaakt, die diende toch te weten hoe bezorgd zijn moeder was.
Gelukkig had een vriend van Gerard gebeld die vertelde dat hij de vorige
dag nog een kaart had ontvangen. Ook in de Sophialaan was een kaart aan -
gekomen, maar dat was voor de bezorgde Ida te weinig. Verder zijn het de
gebruikelijke ditjes en datjes van de vakantiepost. Het enige opmerkelijke
is dat Geelkerken deze zomer, anders dan andere jaren, (een deel van) zijn
vakantie met vrouw en kinderen doorbracht.

Gerard had eindexamen gedaan en zou rechten gaan studeren. Blijk -
baar had Geelkerken met de gedachte gespeeld om hem naar een van de
rijksuniversiteiten te sturen, maar dat werd hem onder anderen door K. van
den Berg afgeraden. Het zou op C. Zevenbergen en P.A. Diepenhorst, bei-
den werkzaam aan de vu en beiden geestverwanten van Geelkerken, een
onaangename indruk maken. ‘Temeer daar een man als Zevenbergen toch
feitelijk door zijn medeleven met Uw zaak schade leed in zijn positie.’83

Als tweede argument voerde hij aan dat een keuze voor een andere univer-
siteit schadelijk zou kunnen zijn voor de ‘kerkelijke worsteling die wij te-
gemoet gaan’. Men zal iedere gelegenheid aangrijpen om Geelkerken te
belasteren. Ook J.B. Blankenberg waarschuwde hem dat een keuze voor
de UvA een stok in de handen van hun tegenstanders zou betekenen.84

Toen de kogel door de kerk was en besloten was dat Gerard aan de vu zou
gaan studeren, werd Geelkerken door zijn vriend H.F. Punt gefeliciteerd
met ‘deze moeilijke overwinning’ op zichzelf.85

De goede huiselijke verhoudingen moeten Geelkerken in zijn strijd heb -
ben gesterkt. Dit geldt ook de toejuichingen en ondersteuning die zijn
deel waren. Die kwamen niet alleen van gereformeerde geestverwanten,
ook niet-gereformeerden deden van zich spreken. Er waren er die hem per
brief bemoedigden en aanspoorden om toch vooral vol te houden. Er wa-
ren anderen die gehoor gaven aan de oproep van M. van Wichem om hun
steun aan Geelkerken te betuigen.86 Ruim zeshonderd mensen deden dat,
hun namen werden met gekalligrafeerde letters opgenomen in een album
dat op 12 juni in de Engelse kerk op het Begijnhof aan Geelkerken werd
overhandigd. Voorin stond geschreven: ‘Voorjaar 1926. Aan dr. J.G. Geel -
ker ken, v.d.m., betuigen zijn hierachter genoemde landgenooten hun har -
te lijke sympathie met zijn manhaftige strijd voor het levende geloof.’ Daar -

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40



333

bij een afbeelding van M. Luther, met de woorden ‘Ich kann nicht anders’.87

In zijn toespraak prees Van Wichem Geelkerkens standvastigheid, waar-
mee hij zich had verweerd tegen de aantasting van de reformatorische vrij -
heid. Hij sprak daarbij de wens uit dat Geelkerken mede uit deze waarde-
ring van geestverwante buitenstaanders de kracht zou putten om met Gods
hulp voort te zetten wat zijn hand gevonden had om te doen voor het ge-
loofsleven in het vrije Nederland.88 Geelkerken antwoordde met een dank-
woord en werd vervolgens door de menigte toegezongen met de woorden
van Psalm 134:3: ‘Dat ’s Heeren zegen op u daal’. De samenkomst werd af-
gesloten met het zingen van ‘Een vaste burcht is onze God’, het zogenaam-
de Lutherlied.89

Van een andere orde was zijn benoeming tot lid van de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde.90 Het bleek dat deze benoeming hem bezorgd
was door Jan Derk Domela Nieuwenhuis Nyegaard (1870-1955), hervormd
predikant te Beetsterzwaag.91 Deze schreef Geelkerken dat hij zeer ver-
heugd was dat de Maatschappij de voordracht had gesteund. Nederland
toonde hiermee de strijder voor de gewetensvrijheid te steunen.

Met zijn verjaardag ontving Geelkerken dit jaar uitzonderlijk veel geluk-
wensen. Een van die gelukwensen was een uitvoerige brief van J.H. Schol -
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ten uit Epe.92 Deze had als enige in de kerk van Epe de kerkenraad gemeld
zich niet aan de besluiten van Assen te kunnen conformeren, maar de ge-
meente bleef synodaal. ‘Uw opvolger alhier is hieraan niet geheel onschul-
dig.’ De ouderlingen die naar aanleiding van zijn brief op huisbezoek waren
gekomen, hadden zijn bezwaren niet kunnen wegnemen, maar waren
blij dat ze de kerkenraad konden rapporteren dat hij de Bijbel nog voor
Gods woord hield. Omdat ze zich niet heel grondig in de kwestie hadden
verdiept, had Scholten hun enige brochures van Geelkerken ter hand ge-
steld, evenals Ons aller moeder. Hij vermoedde dat Jukkenekke het beroep
naar Maarssen had aangenomen om Geelkerken te ontlopen. Hij was bang,
zo had hij Scholten meer dan eens meegedeeld, dat Geelkerken na afloop
van de synode weer ‘zenuwziek’ zou worden en was ervan overtuigd dat
hij dan naar Epe zou afreizen om op verhaal te komen en dan propaganda
zou maken voor zijn standpunt.

Maar er waren natuurlijk ook andere reacties, afgezien van hetgeen in
de kerkelijke pers zoal over Geelkerken werd gedebiteerd. Een teleurstel-
lende reactie kwam van het bestuur van de Gereformeerde Vereeniging voor
Ziekenverpleging te Amsterdam. Aan Geelkerken, die daar regelmatig
voorging in een kerkdienst, werd door zijn vroegere vriend T. Ferwerda
gemeld dat hij niet meer welkom was. De kansel in het ziekenhuis was al-
leen toegankelijk voor gereformeerde predikanten binnen het verband.93

Het was een besluit dat onder grote druk was genomen: Ferwerda en
G.H.A. Grosheide hadden gedreigd anders hun taak als bestuurslid neer
te leggen.94 Iets dergelijks overkwam hem ook in de Valeriuskliniek. De
‘Vereeniging tot Christelijke Verzorging van Krankzinnigen in Neder -
land’ achtte zich ‘gerechtigd en verplicht’ instemming te betuigen met
Assen.95 De directeur van de Valeriuskliniek kon niet anders dan Geel -
kerken meedelen dat hij niet meer welkom was om kerkdiensten te ver-
zorgen.96

Na de zomer was er werk aan de winkel. De nieuwe kerkelijke organisa-
tie moest op poten worden gezet. Dat was ongetwijfeld een stimulerende
en boeiende periode. De teleurstelling kwam daarna, toen duidelijk werd
dat slechts een beperkt aantal geestverwanten bereid was hem te volgen.
Die ontwikkeling had zich al spoedig na de synode van Assen aangekon-
digd, maar met het oog op het vervolg van de synode en allerlei nog niet
uitgekristalliseerde spanningen in de Gereformeerde Kerken kon Geel -
kerken zijn ogen daarvoor nog sluiten. Bovendien wist hij zelf nog niet zo
goed welke kant het op moest. Maar toen de band met de kerk van Zand -
voort eenmaal gelegd was en de voortgezette synode van Assen niet op haar
schreden leek terug te keren, nam bij Geelkerken de verharding toe.
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Het laat zich raden dat dit ten koste ging van de gebruikelijke predi-
kantswerkzaamheden en van enkele nevenwerkzaamheden. Wel had hij
eind maart weer met Stegenga en De Vrijer samengewerkt in een opwek-
kingssamenkomst in de Lutherse kerk.97 Maar een spreekbeurt te Ermelo
voor de Witteveen-vereniging had hij tot spijt van velen moeten afzeggen
en met de organisatie van het congres van de Godsdienst Psychologische
Studie Vereeniging had hij zich niet beziggehouden. Zijn aandacht ging
uit naar de organisatie van een nieuw kerkverband en naar Woord en Geest.
Met grote energie en toenemende beslistheid heeft hij zich daarop gewor-
pen. Hij was, zo haalde ik Van Deursen reeds aan, een echte regelaar, die
veel vergaderde en dan haast vanzelfsprekend in de voorzittersstoel te-
rechtkwam. Welnu, als deze typering terecht is, kon hij zijn hart ophalen.
Er moest heel veel vergaderd worden.
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xiii 
Een jaar van afscheid

Onder de geestverwanten van Geelkerken heerste nogal wat verschil van
mening over de vraag hoe men verder wilde gaan, zoals bleek toen Geel -
kerken hen kort na Assen bij elkaar had geroepen. Men kon ongelukkig
zijn met Assen en het toch niet in alles met Geelkerken eens zijn. Er was de
vraag of er actie gevoerd moest worden, en zo ja, welke, en er was de vraag
of men met een goed geweten wel lid kon blijven van de Gereformeerde
Kerken in Nederland. Sommigen hadden kerkrechtelijke bezwaren tegen
Assen, anderen dogmatische of exegetische bezwaren, weer anderen von-
den de werkwijze van de synode niet juist. Maar Geelkerken ontkwam even-
min aan kritiek. Onder de medewerkers van Woord en Geest leidde Assen
tot een schifting. G. Brillenburg Wurth, W.M. le Cointre en anderen trok-
ken zich als medewerker terug.1 Wie ervoor gekozen had zich neer te leg-
gen bij de besluiten van Assen en toch bleef meewerken aan Woord en Geest,
moet zich wel een vreemde eend in de bijt hebben gevoeld. En naarmate de
ontwikkelingen voortschreden, werden dat er steeds minder. Als inder-
daad achter het pseudoniem Pastor ds. C. Mak schuilgaat, is hij een van de
weinigen geweest uit de Gereformeerde Kerken die het blad na de breuk
vooralsnog zijn trouw gebleven.2

Toen Geelkerken aan het eind van 1927 zijn twaalfenhalfjarig jubileum
als predikant van Amsterdam-Zuid vierde, stond hij betrekkelijk alleen.
Van den Brink stond nog steeds aan zijn zij, maar de meesten van zijn vroe-
gere vrienden waren hem niet gevolgd. Het Hersteld Verband telde toen
16 ker ken, met ruim 2700 belijdende leden (waarvan meer dan de helft in
Amster dam-Zuid) en 13 predikanten. Dat was een fractie van de Gerefor -
meerde Kerken, die 749 kerken telden, 260.624 belijdende leden en 600
predikanten.

Die geringe aanhang heeft waarschijnlijk te maken gehad met het feit
dat Geelkerken beter wist wat hij niet wilde dan wat hij wel wilde en met
zijn persoonlijkheid. Hij had het conflict gezocht, hij was niet bereid ge-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40



338

weest zich te plooien, hij had goede vrienden en trouwe bondgenoten van
zich vervreemd. Kondigde dat zich in 1926 kort na Assen al aan, in 1927 werd
het zichtbaar in de dramatische breuk tussen Brussaard en Geelkerken en
het vertrek van Theyse en Knibbe uit de Bond van Bezwaarden. Ook uit het
‘Getuigenis’ dat het Hersteld Verband in de zomer zond naar de synode
van Groningen (1927) sprak een onverzoenlijke houding. Het is een karak-
tertrek van Geelkerken die we eerder tegenkwamen. Als hij meende in zijn
recht te staan, moest alles daarvoor wijken. Van den Brink stond hem hier-
in trouw terzijde, anderen keerden zich om die reden van hem af.

de breuk tussen j.g. geelkerken en joh.c. brussaard
Al jarenlang was Brussaard Geelkerkens trouwste bondgenoot. Er was geen
plan gesmeed, geen brochure geschreven, geen stelling betrokken, of ze had -
den daarover met elkaar overlegd. Geelkerken had er stellig op gerekend
dat Brussaard hem zou blijven steunen, maar de reactie van zijn vriend op
het verzoek een beroep naar Amsterdam-Zuid aan te nemen, was een teken
aan de wand geweest. Wel roerde Brussaard zich duchtig in de maanden na
Assen. Toen Van den Brink geschorst werd, had hij daartegen geprotesteerd.
Daarom achtte men het gewenst dat hij door de synode zou worden uitge-
nodigd om zijn bezwaren toe te lichten.3 Een en ander leidde tot een uit-
wisseling van standpunten.4 Toen de synode meende dat de misverstanden
tussen haar en Brussaard uit de weg waren geruimd, besloot ze de zaak te-
rug te verwijzen naar de classis om zich ervan te vergewissen dat Brus saard
zich zonder voorbehoud zou kunnen voegen naar de Asser uitspraken over
de vier bijzonderheden. W. Breukelaar en J.L. Schou ten werden aangewe-
zen om in geval van moeilijkheden de classis van advies te dienen.5

De verhouding tussen Brussaard en Geelkerken was in het najaar nog
goed, ze hielden elkaar voortdurend van de ontwikkelingen op de hoogte,
van enige discrepantie was geen sprake. De verhouding tussen Brussaard
en Van den Brink was iets moeizamer. De laatste had zich nogal somber
over de kans op hereniging uitgelaten en kritisch over Brussaard gespro-
ken.6 Met Buskes kon Brussaard goed overweg, omgekeerd gold dat even-
eens. Maar Buskes laakte het dat Brussaard niet gevraagd werd de verkla-
ring te tekenen die eerder aan Geelkerken en Smelik was voorgelegd. Dat
was meten met twee maten. Werd Brussaard zo een uitweg geboden en
zou hij daarvan gebruikmaken? Hij volgde de gang van zaken in de classis
Haarlem met argusogen. ‘Naar mijn vaste overtuiging is er tusschen mij en
Ds. Brussaard geen enkel principiëel verschil,’ zo stelde hij, om Brussaard
op te porren en om alle twijfelaars de mond te snoeren.7

Toen de dag naderde dat Brussaard aan de classis opheldering moest
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verschaffen over zijn houding ten opzichte van de besluiten van de syno-
de van Assen vroeg hij Buskes, Smelik en Geelkerken om advies.8 Enkele
weken later bracht hij Geelkerken op de hoogte van de grote lijnen van
zijn verklaring.9 Deze drong er onder meer op aan dat Brussaard zijn hou-
ding tegenover Genesis 2 en 3 nader zou toelichten.10

Op 7 december 1926 vergaderde de classis Haarlem. De houding van ver-
scheidene predikanten tegenover Assen kwam aan de orde, waaronder die
van Brussaard, die een verklaring voorlas.11 Daarin stelde hij onder meer
dat hij geen moeite had om zich als ambtsdrager te voegen naar de Asser
besluiten. Het betrof een perifere kwestie. Maar wél sprak hij zijn bezwa-
ren uit tegen de vorm van het synodebesluit en het ultimatum dat aan
Geelkerken was gesteld. Verder had hij kerkrechtelijke bezwaren.12

Op instigatie van Breukelaar werd de behandeling ervan een week op-
geschort om ieder in de gelegenheid te stellen de zaak goed te overwegen.13

Bovendien zou dan ook deputaat Schouten aanwezig kunnen zijn, die  samen
met Breukelaar door de classis was gevraagd haar bij te staan in  verband
met de kwestie-Brussaard. Een week later bleek dat Breukelaar – Schou -
ten was nog steeds ziek – niet tevreden was met de verklaring omdat niet
duidelijk was geworden dat Brussaard zich zonder voorbehoud zou voe-
gen naar de beslissingen van Assen inzake de vier bijzonderheden. Hij had
zijn visie op Genesis 2 en 3 niet helder genoeg uiteengezet. Daar om vond
nader overleg plaats tussen Brussaard en enkele ambtsdragers.14 Blijkens
het verslag aan de synode heeft Brussaard toen nadrukkelijk verklaard dat
‘God in Genesis 2 en 3 ons leert, dat de boom der kennis des goeds en des
kwaads, de slang en haar spreken en de boom des levens in eigenlijken of
letterlijken zin zijn op te vatten en dus zintuiglijk waarneembare werke-
lijkheden waren’. Ook hij meende dat wie vond dat men dit mocht betwij-
felen, in strijd kwam met het gezag van de Schrift zoals beleden in artikel
4 en 5 van de Nederlandse Geloofs belij denis. Hij was bereid zijn verkla-
ring aldus te wijzigen dat duidelijk zou worden dat zijn bezwaren tegen
de uitspraak van de synode waren weggenomen en dat hij zich zonder
voorbehoud kon voegen naar de beslissing inzake de vier bekende bijzon-
derheden uit Genesis 2 en 3. Vandaar dat classis en deputaten dienden te
oordelen over een andere verklaring dan een week eerder door Brussaard
was voorgelezen. Niet alles wat Brussaard achter de schermen had gezegd,
kreeg daarin een plaats. Wel dat hij zich, ondanks punten van kritiek, zon -
der voorbehoud kon voegen naar de beslissing van Assen inzake de vier
bijzonderheden.15 Op grond hiervan kwam Breukelaar tot de conclusie dat
er geen reden was nog langer met Brussaard over deze zaken te spreken en de
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classis in die zin adviseerde.16 De classis nam deze conclusie over, hoewel
Brussaard volgens ds. H. Hasper in niets was veranderd en heel de classis
Haarlem dat wist.17 Dat was ook de mening van Brussaard zelf, zoals hij
aan Buskes schreef.18 Daar dachten zijn vrienden Geel ker ken en Van den
Brink anders over. Het is maar goed dat ze niet wisten wat hij ‘in het kamer-
tje van Haarlem’ nog meer had gezegd. Dat zouden ze ongetwijfeld heb-
ben opgevat als verraad. Maar alleen de nieuwe versie van zijn verklaring
werd openbaar gemaakt. Pas toen de Acta van de synode van 1927 in druk ver -
schenen, kregen ook Geelkerken en de zijnen een kijkje achter de schermen.

De christelijke pers bevatte nog diezelfde week een verslag van wat zich op
de classis had afgespeeld.19 Buskes reageerde in de Overtoomsche Kerkbode
teleurgesteld.20 Hij stelde dat men in de classis Haarlem heel goed wist dat
Brussaard in de grond van de zaak veel verder van Assen afstond dan Van
den Brink en Van Duin. De laatste diende een verklaring te ondertekenen
die een samenvatting van de besluiten van Assen inhield. Brussaard mocht
met een eigen verklaring komen. Er werd naar zijn oordeel met twee ma-
ten gemeten, het besluit van de classis Haarlem was oneerlijk. Maar ook
Brussaard kreeg een veeg uit de pan. Buskes achtte het onbegrijpelijk dat
Brussaard zich zonder voorbehoud voegde naar de besluiten van Assen.
Hij besefte echter dat het besluit van de classis Haarlem en de verklaring van
Brussaard synodaal én niet-synodaal konden worden uitgelegd. En op die
laatste manier zal het wel door Brussaard zelf worden uitgelegd, zo stelde hij.

Voor redactie en uitgevers van Woord en Geest was de verklaring aanleiding
om een vergadering te beleggen. Op verzoek van Brussaard was ook Buskes
daarbij aanwezig.21 Zijn collega-redactieleden meenden dat de verklaring
in strijd geacht moest worden met de bedoeling van Woord en Geest; Brus -
saard kreeg tot 25 december de tijd om hen van hun ongelijk te overtui-
gen. Toen er op die dag niets binnen was gekomen, gaf de redactie in het
eerstvolgende nummer van Woord en Geest opening van zaken.22 In dat-
zelfde nummer gaf Van den Brink uiting aan zijn gevoelens.23 Het was be-
droevend, Brussaard bleef hem ‘een groot misverstand, een groot vraag-
teken’. Ook Aalders reageerde kritisch.24 Hasper drong er bij Geelkerken
op aan van Brussaard geen martelaar te maken. Het zou koren op de molen
van de Gereformeerde Kerken zijn.25 Maar die oproep was tevergeefs, want
Geelkerken en Van den Brink lieten zich niet vermurwen. Een lid van de
redactie van Woord en Geest kon zich niet aan Assen conformeren, meenden
zij. Het leidde tot een onverkwikkelijke affaire, die ook onder de medewer-
kers van Woord en Geest veel beroering wekte. Uiteindelijk kwam het zover dat
Brussaard zich gedwongen voelde als lid van de redactie te bedanken.26
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In de loop der jaren dat Brussaard met Geelkerken optrok, was hij uitge-
groeid tot diens steun en toeverlaat. Hij voorzag hem van talloze adviezen
en spoorde hem vaak aan actie te ondernemen. Zelf bleef hij in die zin bui-
ten schot, dat hij bijna nooit iets publiceerde of deed waaraan anderen
zich konden storen. Zijn publicatie over het Schriftgezag uit 1919 – waar-
op Geelkerken zich tijdens zijn kerkelijk proces een paar maal had beroe-
pen – had weinig rumoer veroorzaakt, maar blijkbaar was het klimaat in
de Gereformeerde Kerken toen anders dan na de synode van Leeuwarden
(1920). Ook was hij betrokken bij de ncsv, dat was riskanter, maar tot een
absoluut verbod om lid te worden van de ncsv of daaraan mee te werken,
is het nooit gekomen. Aan het einde van 1925 begon hij aan een serie arti-
kelen in Woord en Geest over de crisis der cultuur.27 Daaraan kon hij zich
geen buil vallen. Deze terughoudendheid van Brussaard is er de reden van
dat hij getypeerd kan worden als een zachtmoedige bruggenbouwer.28 Maar
achter de schermen, in de correspondentie met Geelkerken, komen we een
veel fellere Brussaard tegen. Nog in het najaar van 1926 – dus na Assen –
stemde hij in met de koers van Woord en Geest. Die kant moest het op. ‘Een
voortdurend j’accuse.’29 Dat is niet de beminnelijke en bemiddelende
Brussaard die we ook kennen, de man die soepel meeboog met Breukelaar
op de classisvergadering, de man die zich zonder voorbehoud schikte naar
de beslissingen van Assen. Dit is een heel andere Brussaard, dit is de man
in wie Geelkerken zo veel vertrouwen had dat hij hem na Assen als naaste
collega had begeerd.

Geelkerken en de zijnen hebben vaak gezegd dat er velen waren zoals
Brussaard. In hun hart waren ze het met Geelkerken eens, maar toen het
erop aankwam, bleven ze in de Gereformeerde Kerken. Behalve emotio-
nele redenen zullen de financiële perspectieven een rol gespeeld hebben.30

Zakelijk gezien was de overgang naar het Hersteld Verband een onzekere en
voor velen een te grote stap.31 W.F. de Gaay Fortman vertelt hoe zijn vader
hem afried theologie te gaan studeren. ‘Jij moet in deze gereformeerde kerk
geen dominee worden. We hebben net de kwestie-Geelkerken gehad en er
hebben zich andere incidenten voorgedaan wanneer men het klimaat van
de kerk probeerde te veranderen. En je hebt geen geld, dus je kunt ’t je
niet permitteren om afgezet te worden.’32 Het lijkt een directe toespeling
te zijn op de financiële positie van Geelkerken, die zich inderdaad wel iets
kon permitteren.

Geelkerkens vermogen werd op 20 december 1927 geschat op f 50.000,-.
Daarmee behoorde hij tot de vermogende Nederlanders: 1-3 procent van de
bevolking had eenzelfde vermogen. Zijn zuiver inkomen voor de aanslag
van de inkomstenbelasting 1927-1928 bedroeg f 11.180,-. Dat inkomen be-
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stond in 1925 voor minstens f 6500,- uit zijn traktement, hetgeen betekent
dat het overige deel inkomsten uit spaargeld of beleggingen betrof. Een
hoogleraar aan de vu verdiende in die tijd tussen f 6000,- en f 10.000,-.33 Of
Geelkerken financieel onafhankelijk was, valt zonder nadere gegevens
van de opbouw van dit vermogen niet vast te stellen, maar armlastig was
hij bepaald niet.

Ongetwijfeld waren er onder zijn geestverwanten voor wie een over-
stap naar het Hersteld Verband te veel onzekerheid betekende. Maar dat
er ook velen waren die om andere redenen niet met Geelkerken meegin-
gen, staat vast. Ze hadden een hekel aan de harde lijn van Geelkerken. Dat
laatste kan niet gelden voor Brussaard, die op de achtergrond vanaf 1920
bij alle acties van Geelkerken betrokken was geweest en hem vaak had in-
gefluisterd wat hij moest doen. Brussaard wist wie hij voor zich had, maar
schrok kennelijk terug voor de consequenties. Gezien de jarenlange ver-
bondenheid was de teleurstelling over de opstelling van Brussaard bij Van
den Brink en Geelkerken begrijpelijk, en dus ook hun harde opstelling. Hij
moest nu maar eens echt voor de dag komen. Zij kozen voor een duidelijke
koers, die uitging van een besliste keuze. Dat was meer en meer de koers
van Geelkerken en Van den Brink geworden. Het was uiteindelijk niet de
koers van Brussaard.

Van contact tussen Geelkerken en Brussaard is vooralsnog geen sprake
meer geweest. In Woord en Geest kwam Geelkerken nog één keer op de breuk
terug, toen Brussaard over deze moeilijke periode in een jubileumpreek
iets had opgemerkt.34 Een laatste briefje in het Archief-Geelkerken was van
Brussaards echtgenote, waarin zij Geelkerken een paar geleende boeken
retour zond en hem meedeelde dat haar man niet alle geleende boeken had
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kunnen terugvinden. Hij zou er op een rustiger moment nog wel eens naar
zoeken. Dat hij niet zelf schreef, lijkt typerend voor de verhoudingen.
Vreemd doet het aan, dat Brussaard en zijn vrouw in die tijd met het gezin
van Ridderbos een gezellig dagje uitgingen.35 Veel later hebben ze elkaar
nog een keer kort gesproken.36

ontwikkelingen in de bond van bezwaarden
Zoals in het vorige hoofdstuk aan de orde kwam, werd op 12 november 1926
door het los-vaste verband rond het Centraal Comité besloten tot de oprich-
ting van een Bond van Bezwaarden.37 Een en ander gebeurde op verzoek
van de kerkelijke conferentie, die een strakkere organisatie noodzakelijk
achtte.38 En terecht. Het Centraal Comité bestond uit enkele mensen, door
niemand anders dan door zichzelf benoemd. Dat was het resultaat van het
overleg dat kort na Assen te Utrecht had plaatsgevonden.

Op de vergadering van 12 november waren twintig mensen aanwezig,
voor het merendeel mensen die we al eerder tegenkwamen.39 Doel van de
Bond moest zijn twee soorten bezwaarden nader tot elkaar te brengen: zij
die het liefst de band met de Gereformeerde Kerken zouden verbreken (of
dat al hadden gedaan) en zij die nog voort wilden gaan op de weg naar het
zoeken van eenheid.40 De kring rond Geelkerken was klein en zwak, de
synode was machtig, zo staat genotuleerd. Alle krachten moesten blijk-
baar gebundeld worden. Daarbij kwam dat de kerken in het Hersteld Ver -
band ervoor waakten in de kwade reuk van agitatie te komen staan. Wilde
het Hersteld Verband groeien, dan moest dat voortkomen uit de kring van
bezwaarden zelf. Maar die konden wel een handje geholpen worden zon-
der dat de kerken zelf op scheuring zouden aandringen. Daarom werd het
tijd om de organisatie wat meer vorm te geven en de krachten te bundelen.
Zo althans interpreteer ik de oprichting van de Bond van Bezwaarden.
Uitvoerig werd van gedachten gewisseld over de grondslag, er bleek vol-
doende eenstemmigheid te heersen om een oprichtingsvergadering uit te
schrijven.

Die vergadering vond plaats op 3 december te Utrecht, Van den Brink
trad op als voorzitter.41 Hij hield de 74 aanwezigen voor dat het noodver-
band van het Centraal Comité vervangen moest worden door een deugde-
lijker verband.42 Er was behoefte aan advies en leiding, aan een verband
waarin de bezwaarden zich konden bewegen, aan goede voorlichting; het
was nodig op te komen tegen leugen en bederf in de Gereformeerde Ker ken
en men moest elkanders lasten dragen. Zijn toespraak was ongetwijfeld
bedoeld als een opwekkende rede, maar heeft achteraf bezien iets van een
wanhoopskreet. Men constateerde dat hier en daar verspreide groepjes
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bezig waren, maar de tegenstand was groot en met de groei van het Her -
steld Verband wilde het niet erg vlotten. Dat was de feitelijke situatie. Er
moest wat gebeuren, anders zou de zaak vastlopen. Vandaar de oprichting
van de Bond van Bezwaarden.

Daarna ontspon zich een discussie tussen Van den Brink en Knibbe over
het doel van de Bond. Knibbe wilde dat de Bond zich zou inzetten voor
hereniging met de Gereformeerde Kerken, Van den Brink verdedigde het
bestuursvoorstel dat beoogde alle bezwaarden te verenigen en te onder-
steunen. Geelkerken poogde te bemiddelen. Het doel van de Bond, zo stel-
de hij, was niet de bezwaarden naar het Hersteld Verband te brengen, maar
alle bezwaarden bij elkaar te brengen. Hij sloot zich aan bij het woord van
Buskes over het maken van een doleantie, maar stelde anderzijds dat de
ontwikkelingen ook niet kunstmatig moesten worden afgeremd. Het her -
stel van de eenheid kon zijns inziens alleen maar komen door ‘meerdere
zuivering, niet door geknutsel’. Laten wij Gods weg afwachten en elkaar
ondertussen vrijlaten, zo eindigde hij zijn oproep. Theyse reageerde ver-
heugd. Hij was wel eens bang geweest dat de ‘anti-synodalen’ maar één
optie accepteerden. Dat bleek dus niet het geval te zijn.

Daarna werden 17 bestuursleden benoemd, onder wie Knibbe en Theyse.
De functies werden op de eerste bestuursvergadering, na afloop van de le-
denvergadering, verdeeld. Er was in de bezetting, net als in doel en werk-
wijze van de Bond, veel continuïteit met het Centraal Comité. Theyse werd
secretaris, Lijberse bleef de belangen van het steunfonds behartigen, Geel   -
kerken bleef zich richten op de propaganda, Van den Brink werd voorzit-
ter. Er was sprake van een dagelijks en van een algemeen bestuur.43 Men
zag zichzelf als de rechtmatige voortzetting van het Centraal Comité. Dat
blijkt ook hieruit dat het notulenboek én het steunfonds van het Cen traal
Comité stilzwijgend zijn overgegaan naar de Bond.44

Dit alles speelde aan het einde van 1926, voordat Brussaard zich aan Assen
had geconformeerd.

In de maanden daarna openbaarden zich opnieuw verschillen over de koers
van de Bond. Knibbe poogde alsnog zijn ideeën ingang te doen vinden,
maar hij kreeg geen voet aan de grond. Het bestuur wilde geen Bond voor
Herstel van de Eenheid, het ging om het herstel van het ‘zuiver gerefor-
meerd kerkelijk leven’ en daartoe werden overal in het land verenigingen
van bezwaarden opgericht. Bovendien lag het niet op de weg van de Bond
om het initiatief te nemen tot een herenigingsvoorstel; dat diende van de
kerken uit te gaan. Wel werden Knibbe, Geelkerken en Van den Brink aan-
gewezen om de bezwaren van de Bond tegen Assen te formuleren.
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Knibbe was niet de enige die aarzelingen had bij de koers van de Bond.
Theyse hield het bestuur kort na de oprichtingsvergaderingen voor dat er
‘representatieve personen’ waren die bezwaren hadden tegen het regle-
ment van de Bond van Bezwaarden. 45 Deze kwamen erop neer dat de op-
zet van de Bond veel meer formeel en negatief was dan materieel en positief.
Dat het een vereniging was van uitsluitend bezwaarden, deed sommigen
denken aan sektevorming. In ieder geval leidde men eruit af dat er door
de Bond een principiële tegenstelling werd gemaakt tussen bezwaarden
en niet-bezwaarden. Theyse deed het voorstel om ruimte te maken door
te spreken van een Bond van Gereformeerden. ‘Voorts zou dan een meer
blijvend geestelijk karakter door aanvulling van doel en middelen’ tot ui-
ting kunnen worden gebracht.

De opmerkingen van Theyse over ‘representatieve personen’ leidden er -
toe dat een achttal mensen gevraagd werd hun aarzelingen op papier te
zetten ter voorbereiding van een gesprek met het dagelijks bestuur.46 Het
ging om A.C.G. van Proosdij, A. Jonkman, R. Kramer en H.H. Steneker
(al len Amsterdam) en J.P. de Gaay Fortman, D. Langedijk, Dr. van Leeu -
wen en J. de Vries (allen Den Haag).47 Tijdens het gesprek met hen bleek
dat men het over Assen wel met elkaar eens was, maar dat het oordeel over
de kerkelijke beweging zeer uiteen liep.48 De bezwaren concentreerden zich
op het doel van de Bond. Van Proosdij c.s. betreurden Assen, maar meenden
dat alle gereformeerden bij elkaar hoorden. Ze keerden zich tegen een anti-
synodaal exclusivisme.49 Het dagelijks bestuur zegde toe met gehoorde
opmerkingen rekening te willen houden en te overwegen of het reglement
zo gewijzigd kon worden dat aan de bezwaren tegemoet werd gekomen.50

Het dagelijks bestuur heeft inderdaad de bezwaren van Van Proosdij
e.a. serieus genomen en zich over een herziening van het reglement gebo-
gen. Opvallend punt was het voorstel om de naam te wijzigen. Men wilde
voortaan spreken van een Bond van Gereformeerden.51 Van Proosdij en de
anderen werden uitgenodigd hierover van gedachten te wisselen, maar
voor het zover was liet Van Proosdij zijn teleurstelling reeds blijken.52 Er
had niet meer dan een cosmetische operatie plaatsgevonden, meende hij,
waarbij het woord ‘bezwaarden’ was verwijderd. Alsof het hem om een
woord ging. Het moest te doen zijn om het herstel van de eenheid, in een
afzonderlijke organisatie voor hen die zich niet met Assen konden vereni-
gen zag hij geen heil. Zolang men over dit punt van mening verschilde, had
verder overleg geen zin. Ook anderen reageerden in die zin.53 Het dage-
lijks bestuur kon niet anders dan concluderen dat met de ‘representatieve
personen’ geen overeenstemming was bereikt.54
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De commissie die een voorstel moest formuleren over de bezwaren tegen
Assen werd het niet eens: Geelkerken en Van den Brink bleven van mening
verschillen met Knibbe. Hun verschil in visie kwam aan de orde op de
tweede algemene ledenvergadering, 9 juni 1926. Geelkerken legde de ver-
gadering een verklaring voor, waarin de Bond stelde zich niet te kunnen
verenigen met de uitspraken van Assen, die voortkwamen uit een niet-ge-
reformeerde Schriftbeschouwing.55 Maar met het oog op het gewenste
herstel der eenheid zou de Bond zich wel kunnen neerleggen bij een aan-
beveling van de synode om de vier bijzonderheden ‘bij het licht haar thans
geschonken’ op te vatten als zintuiglijk waarneembare werkelijkheden.
Daarbij werd gevraagd om een rapport van de in 1920 benoemde deputa-
ten die zich over de aard van het Schriftgezag zouden buigen.56 Ook werd
gevraagd om maatregelen die een juiste behandeling van kerkelijke proce-
dures en theologische vraagstukken zouden waarborgen en een uitspraak
over de verhouding tussen synodale uitspraken ten opzicht van de belij-
denis.

Het belangrijkste amendement kwam van Knibbe. ‘Met het oog op ge-
wenscht herstel der eenheid in de Gereformeerde Kerken, kan de Bond,
behoudens hetgeen wordt uitgesproken sub 4, aanvaarden een uitspraak
eener Generale Synode, dat, bij het licht ons thans geschonken, de vier be-
kende bijzonderheden uit Gen. 2 en 3 letterlijk moeten worden opgevat als
zintuiglijk waarneembare werkelijkheden en in onze Kerken geen andere
opvatting mag worden verkondigd.’ 57

Men proeft het verschil. In het voorstel van Van den Brink en Geel ker -
ken is sprake van een aanbeveling vanwege de synode, bij Knibbe gaat het
om een uitspraak over wat moet worden verkondigd. Bij Geelkerken en
Van den Brink is er veel meer en vooral een heel andere speelruimte voor
de opvattingen van de bezwaarden. Knibbe maakte een onderscheid tussen
een ambtelijk en een persoonlijk aanvaarden van de uitspraken van Assen.
Dat was de enige ruimte die gewetensbezwaarden zijns inziens konden
opeisen. Hij kwam de synode dus meer tegemoet dan Geelkerken en Van
den Brink. Dit verschil bleek onoverbrugbaar. De vergadering kon zich er
niet in vinden en ging akkoord met het voorstel van Van den Brink en Geel -
kerken.58

Knibbe zegde enkele weken later zijn lidmaatschap van de Bond op.59 Hij
achtte de Bond een doodgeboren kindje en daarmee was de ratio vervallen
om lid te blijven. Ook Theyse verliet de gelederen van de Bond. Zij beiden
vertegenwoordigden die gereformeerden die wel moeite hadden met Assen,
maar niet in alles met Geelkerken meegingen. Voor hen was in de Bond
van Bezwaarden geen plaats, zomin als er voor Brussaard plaats was in de
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redactie van Woord en Geest. De houding van Geelkerken en Van den Brink
werd steeds onverzoenlijker. Ze stuurden aan op een onherstelbare breuk.
Wie niet met hen meeging, moest verdwijnen. Het gevolg was dat velen
die sympathie voor Geelkerken of zijn opvattingen koesterden, zich van
hem afwendden en dat de koers van de Bond vanaf de zomer van 1927 radi-
caler werd. Dat was in dezelfde tijd dat Brussaard definitief uit de redactie
van Woord en Geest vertrok.

een nieuwe koers
Het dagelijks bestuur had aan de commissie van voorlichting de vraag
voorgelegd welke koers er na de synode van Groningen (1927) moest wor-
den ingeslagen.60 Groningen zou geen beleidswijziging voor de Gerefor -
meer de Kerken met zich meebrengen, zo verwachtte de commissie. Van
hereniging zou daarom geen sprake kunnen zijn en de commissie ver-
trouwde erop dat ook die leden van de Bond die daarop nog wel rekenden,
tot beter inzicht zouden komen. De Bond diende zich na Groningen uit te
spreken dat de tijd om zijn bezwaren langs de kerkelijke weg kenbaar te
maken voorbij was. De bezwaarden moesten worden opgeroepen tot het
getuigen bij hun kerkenraad en hun predikant. Vonden ze geen gehoor,
dan dienden ze daarvan de consequenties te aanvaarden. De Bond moest
dus, zo besefte men, ‘een steviger standpunt’ innemen dan tevoren. Dat
een enkeling zich om die reden uit de Bond zou terugtrekken, werd op de
koop toe genomen. Het beleggen van vergaderingen waarin dit stand-
punt uiteen werd gezet, werd het beste middel geacht om dit doel te reali-
seren. Verder adviseerde de commissie om eerst een centrale vergadering
te Utrecht te houden en vervolgens in verschillende plaatsen van het land
samenkomsten te beleggen. Men dacht aan Leeuwarden, Zwolle, Arn hem,
Leiden, Dordrecht, Amsterdam, Groningen, Almelo, Alkmaar en Middel -
burg. Het rapport werd met een enkele toevoeging aangenomen.61

De derde algemene vergadering van de Bond van Bezwaarden vond
plaats op 30 september 1927, de synode van Groningen was inmiddels ge-
sloten. Het bestuur had zich kunnen vinden in de adviezen van de com-
missie van voorlichting en stelde deze aan de orde op de algemene leden-
vergadering. Het werd tijd om wat beslister op te treden. Ondanks allerlei
vragen over het advies, kon de vergadering zich erin vinden. Daarna werd
een werkplan opgesteld, dat behelsde om in belangrijke plaatsen vergade-
ringen uit te schrijven, zowel vergaderingen van praktische aard, die een
meer publiek karakter droegen en toegankelijk waren voor allen van ge-
reformeerde belijdenis, als vergaderingen van vertrouwelijke aard. Het
onderscheid zal er wel mee te maken hebben dat men in sommige plaat-
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sen aan kerkvorming toe was, in andere plaatsen nog niet. Een en ander
zou moeten worden georganiseerd door plaatselijke comités.

Deze nieuwe koers leidde tot negatieve reacties in de pers, die Geel -
kerken noopten de positie van de Bond van Bezwaarden na Groningen te
verduidelijken. H.H. Kuyper had in De Heraut onder meer gesproken over
een zekere onduidelijkheid in het advies en had geïnsinueerd dat het de
Bond ten diepste te doen was om overal tot kerkscheuring te komen. Dat
werd door Geelkerken ten stelligste ontkend.62 Het was tijd om te stop-
pen met het indienen van bezwaren en het bewandelen van de kerkelijke
weg, zo reageerde hij op Kuypers aantijgingen. Het was tijd om te getuigen.
Mocht dat getuigenis geen effect hebben, dan diende men de consequen-
ties daarvan te aanvaarden. Maar – en dat is de kern van de zaak – welke
consequentie men diende te trekken, liet de Bond over aan de betrokke-
nen. De Bond voerde geen kerkelijke actie, zo stelde Geelkerken. Maar in-
tussen was wel duidelijk dat voor wie in de Bond bewust binnen het ver-
band van de Gereformeerde Kerken zijn bezwaren duidelijk wilde maken
steeds minder plaats was en dat enkelen die hereniging beoogden, ver-
trokken waren. Dat Knibbe zijn lidmaatschap had opgezegd, werd dan
ook door Kuyper ‘met dankbaarheid’ geconstateerd. De verdediging van
Geelkerken tegen de aanval van Kuyper klinkt niet geloofwaardig. Een
duidelijker standpunt op het punt van kerkinstituering had hem onge-
twijfeld nog meer leden gekost die binnen het verband waren gebleven,
en bovendien had het hem een kwade pers bezorgd. Nu deed hij alsof zijn
neus bloedde. Hij begon een echte (kerk)politicus te worden.

iets over het vervolg
Uit de mededelingen op de ledenvergadering van 24 september 1928 blijkt
dat in 20 plaatsen 26 spreekbeurten waren gehouden. De opkomst, zo kon
Geelkerken melden, was boven verwachting geweest.63 Als regel was het
onderwerp ‘De crisis in onze Gereformeerde Kerken’.64 Die arbeid was niet
vergeefs geweest, want, zo stelde Geelkerken, velen ‘hebben door deze ac-
tie hun medeverantwoordelijkheid voor de toestand op kerkelijk gebied
leren beseffen’. Wat dat concreet betekende, staat niet omschreven. Maar
als het niets van doen heeft met de instituering van kerken die zich aan-
sloten bij het Hersteld Verband, is niet duidelijk waarom in de verslagen
aan het dagelijks bestuur regelmatig melding gemaakt wordt van kerke-
lijke zaken. Op 30 mei 1928 bijvoorbeeld rapporteerde Geelkerken over de
situatie in Amstelveen (huur van een lokaal voor de samenkomsten), Dor -
drecht (organisatie kerkdiensten) en Enschede, waar tekenen van groei
werden waargenomen.
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Sedert de vergadering van de Bond op 30 september 1927 waren er door
het Hersteld Verband kerken geïnstitueerd in Harkema/Opeinde, Utrecht,
Amsterdam-West, Oosterend (Texel), Middelburg, Bussum, Hilversum,
Leeuwarden, Andijk, Leiden en Amstelveen. In 1929 volgen nog Arnhem,
Santpoort en Enschede.65 Zou dat helemaal losstaan van de inspanningen
van de Bond? Dat lijkt onwaarschijnlijk. De Bond van Bezwaarden was na
het vertrek van Knibbe en Theyse grotendeels in handen van het Hersteld
Verband, en wat het kerkverband niet kon of wilde, deed de Bond wel:
aansturen op afscheiding en kerkstichting.

Behalve dat de Bond zich vanaf september 1927 krachtig inzette voor
voorlichting en propaganda door middel van spreekbeurten en de uitgave
van brochures, was ook de steunverlening aan predikanten die als gevolg
van Assen in financiële problemen kwamen, een belangrijke taak.66 Pen -
ningmeester D. Lijberse had het er druk mee. Eind 1927 zond hij het dage-
lijks bestuur een ‘soort begrooting’ waaruit blijkt dat de totale uitgaven
f 13.070,- zouden bedragen.67 Aan vaste bijdragen verwachtte hij f 7318,-,
aan losse giften f 1700,-, de opbrengst van de collecten werd door hem be-
groot op f 1000,-. De uitgaven bestonden bijna geheel uit toelagen aan
predikanten.68 Maar reeds in 1928 moest hij melden dat de inkomsten ge-
staag terugliepen.69 In 1929 stelde hij voor in verband met de hoge finan-
ciële nood (opnieuw) een beroep te doen op de Amsterdamse zakenman
H.W. van Marle, lid van de kerk van Geelkerken, die blijkbaar al eerder een
gift had geschonken.70 De vergadering adviseerde echter om eerst een be-
roep te doen op mevrouw Groenendijk te Haarlem of de heer A.J. Kolkert
te Amsterdam.71

Liepen de inkomsten van het steunfonds gedurig terug, dat gold ook
voor de inspanningen van de commissie van voorlichting. Het aantal
spreek beurten nam in 1928 en 1929 af en Haaksma klaagde dat er nauwe-
lijks meer vraag was naar brochures.72 Ook de frequentie van de vergade-
ringen van het dagelijks bestuur werd lager. De vraag drong zich op of de
Bond nog wel bestaansrecht had. Er waren er nogal wat die meenden dat
de Bond zichzelf maar beter kon opheffen. Het algemeen bestuur besloot
echter de organisatie voorlopig intact te laten. Er was naar zijn mening
nog steeds behoefte aan voorlichting en het steunfonds kon nog niet ge-
mist worden. Gesproken werd onder meer over het ter beschikking stel-
len van abonnementen op Woord en Geest. Een nieuwe ledenvergadering
werd echter niet uitgeschreven.73 In 1930 constateerde de penningmeester
dat het aantal afzeggingen toenam. Hij bracht dit in verband met het feit
dat over het algemeen de leden van de Bond zich gevoegd hadden bij de
kerken in het Hersteld Verband.74 Het steunfonds verkeerde wederom in
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grote nood en zou een brief aan de kerken van het Hersteld Verband zen-
den.75 Het kon dan ook niet uitblijven dat het bestaansrecht van de Bond
opnieuw ter discussie kwam te staan.76 Men besloot tot een algemene be-
stuursvergadering op 10 oktober 1930 om de kwestie opnieuw te bespreken.
Haaksma bepleitte opheffing. Hij constateerde dat er voor de verspreiding
van gratis abonnementen op Woord en Geest blijkbaar weinig animo was,
want geen der bestuursleden had hem namen van eventuele gegadigden
toegezonden.77 Toch kon men er niet toe komen de Bond te liquideren.78

Het steunfonds had beslist recht van bestaan en ook aan voorlichting was
nog wel behoefte, ook al was er geen behoefte geweest aan voorlichtings-
bijeenkomsten. Gedacht werd aan een serie brochures over actuele kerke-
lijke vraagstukken. Uiteindelijk zou het op niets uitlopen. Wie de notulen
leest, begrijpt ook wel waarom: aan voorlichting was ondanks de inschat-
ting van het bestuur steeds minder behoefte, wat restte was de ondersteu-
ning van een paar predikanten die als gevolg van Assen in de problemen
waren gekomen. Vandaar dat op de vergadering van 28 januari 1931 van
het algemeen bestuur het voorstel gedaan werd het steunfonds ‘geheel in
kerkelijke banen te brengen’.79 Bedoeld werd: het steunfonds over te he-
velen naar het Hersteld Verband. Toen gevraagd werd of dat met dit inter-
kerkelijk fonds wel kon, antwoordde de penningmeester dat nog slechts 
5 procent van de bijdragen kwam uit de kring van de Gereformeerde Ker -
ken.80 Het voorstel werd aangenomen, enkele maanden later was de zaak
in kannen en kruiken.81

Maar nog was dit het einde niet: Geelkerken en Keuning lanceerden een
plan tot uitgave van een serie brochures onder de naam Pro Ecclesia. Geel -
kerken werd benoemd tot redacteur, gezocht werd nog naar een ander; ge -
noemd werden J.R. Slotemaker de Bruïne, M.J.A. de Vrijer en D. Plooy.82

Het bleek voorlopig de laatste vergadering te zijn. Pas twee jaar later kwam
men weer samen.83 De beoogde brochurereeks was niet van de grond ge-
komen, de penningmeester meldde dat er alleen nog hv-leden lid van de
Bond waren, van enige actie van de Bond kon in de huidige omstandighe-
den geen sprake zijn. Organisatorisch kon de Bond intact blijven. Geel -
kerken stelde voor dat het dagelijks bestuur, namens de Bond, toe zou tre-
den tot de Stichting Woord en Geest en dat (een deel van) de financiën in
de kas van die stichting zouden worden gestort.84 Met deze steun werd
een doel behartigd dat nauw met dat van de Bond samenhing, zo meende
hij. De vergadering kon zich hierin vinden en zou een en ander na toestem -
ming door het algemeen bestuur vertrouwelijk in kennis van de leden
willen brengen. Ik trof hiervan geen sporen aan. De Bond werd in 1937 of-
ficieel opgeheven.85
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afscheid van de gereformeerde kerken in nederland
Op de kerkenraadsvergadering van de kerk van Amsterdam-Zuid van 8 juni
1927 werd geconstateerd dat er geen reden was om een gesprek met de sy-
node van de Gereformeerde Kerken aan te vragen. Aanleiding was de cor-
respondentie tussen R. Lukkien en de synode, die blijkbaar als weinig
hoopgevend werd ervaren.86 Wel was er behoefte om een getuigenis te
doen uitgaan en de raad besloot daartoe een verzoek in te dienen bij de
voorlopige classis.87 Deze stemde hiermee in en benoemde een deputaat-
schap, bestaande uit vertegenwoordigers van de kerken van Amsterdam-
Centrum, Amsterdam-Zuid en Zandvoort.88

In het getuigenis werd uitgesproken dat de bestaande breuk tussen de
beide kerken weliswaar haar aanleiding vond in de beslissingen van Assen,
maar dat de oorzaak veel dieper lag, namelijk in de ‘diepe inzinking’ die
reeds jarenlang te bespeuren viel, ‘een zonde, waaraan ook wij mede schul -
dig staan voor God en waarover wij ons verootmoedigen voor zijn aange-
zicht’.89 Daarbij was men ervan doordrongen dat de verdeeldheid onver-
antwoord was, maar tevens vreesden de kerken van het Hersteld Verband
dat de fout van Assen door de synode van Groningen (1927) wel eens beves-
tigd zou kunnen worden. Daarom verklaarden de kerken zich bereid, ‘of-
schoon dankbaar voor den verrassenden zegen Gods, door ons aanvankelijk
ondervonden’, mee te werken aan iedere serieuze poging tot hereniging.
Wat men daaronder verstond blijkt uit de verwijzing naar de kerkelijke
verklaring van oktober 1926. Als om de eigen positie nog eens te verduide-
lijken, werd vervolgens verklaard dat de kerken in het Hersteld Verband
onvoorwaardelijk wilden buigen voor de Schrift en zich gebonden voel-
den aan de Drie Formulieren van Enigheid. Geen enkel historisch feit dat
de Schrift vermeldt wilde men betwijfelen of ‘disputabel’ stellen. Het ge-
tuigenis eindigde met een omslachtig en vroom geformuleerde bede om
eenheid en was ondertekend door het moderamen van de classis van 27 juni,
E.L. Smelik, J.G. Geelkerken en C. Koppenaal. Als bijlagen waren toege-
voegd de beginselverklaring van oktober 1926 en de verklaring van de Bond
van Bezwaarden van 9 juni 1927.

Voor Geelkerken was de Bond van Bezwaarden inmiddels een vehikel
van het Hersteld Verband, dat zich vrijer dan de voorlopige classis kon be-
wegen op het terrein van kerkstichting. Verder valt op dat er vooral getuigd
werd van eigen overtuiging zonder dat er sprake was van een verzoek aan
de Gereformeerde Kerken. Daarmee werd geen poging gedaan de zo vurig
gewenste eenheid gestalte te geven. Ook valt op dat de ontwikkelingen in
het Hersteld Verband geduid werden als een ‘verrassende zegen’. Men had
nog steeds het besef dat God aan hun kant stond. Desondanks wilde men
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wel meewerken aan een poging om de eenheid te herstellen. Verder ging
men niet. En als laatste wijs ik op de enigszins curieuze verzekering dat
het Hersteld Verband geen enkel historisch feit wenste te betwijfelen.

De synode van Groningen (1927) vertrouwde dit getuigenis toe aan commis-
sie i.90 Deze stelde haar voor om ondanks het ontbreken van een concreet
verzoek of een concrete vraag toch te antwoorden, hetgeen door de synode
werd geaccepteerd.91 Men was het, zo blijkt, op veel punten met elkaar eens:
Assen was geen incident maar symptoom, de synode was zich net als het
Hersteld Verband bewust van schuld en tekort, maar anders dan in het ge-
tuigenis betrof dat ook het kerkelijk conflict. Net als het Hersteld Verband
wisten de Gereformeerde Kerken zich aangesproken door het ge bed van
Jezus voor de eenheid van zijn volgelingen en net als het Hersteld Verband
wenste de synode iedere poging om de eenheid te herstellen serieus te ne-
men. Anders echter dan in het getuigenis kwam er in het antwoord een con-
crete vraag mee. Daar het Hersteld Verband verklaard had onvoorwaarde-
lijk te buigen voor de Schrift en geen enkel historisch feit dat de Schrift
ver meldt in ‘eenig opzicht te betwijfelen of disputabel te stellen’, vroeg de
synode het Hersteld Verband zich nader te bezinnen op de houding ten
aanzien van het geschil dat was gerezen. Met andere woorden: de sterke ver -
zekering dat men elk historisch feit in de Schrift accepteerde, lokte de vraag
naar zelfonderzoek uit. Hoe kan het Hersteld Verband dit beweren terwijl
Geelkerken Genesis 2 en 3 niet voor zijn rekening wilde nemen?

Dat de synode dit antwoord zonder discussie of hoofdelijke stemming
had aanvaard, was reden voor de preses om God te danken. De voorlopige
classis echter nam dit stuk voor kennisgeving aan en ging over tot de orde
van de dag.92 Dat laatste was verstandig. Het getuigenis was met zijn na-
druk op de historische betrouwbaarheid bepaald niet sterk. Het had meer
van een woord ten afscheid dan van een uitnodiging om tot een gesprek te
komen.

een strijdbaar mens
Nadat Geelkerken door de synode van Assen uit het ambt was ontzet, heeft
hij even geaarzeld over de vraag hoe het verder moest. Maar nadat ook Van
den Brink geschorst was, heeft hij doelbewust aangestuurd op kerkvor-
ming. Daarbij aarzelde hij niet de banden met geestverwanten die hem op
dat punt niet wilden volgen te verbreken. Dat was zijn houding tegenover
Wurth en Le Cointre (april 1926), tegenover Brussaard (december 1926), te-
genover Knibbe en Theyse (januari 1927). Hij heeft die houding kunnen
doorzetten binnen de Bond van Bezwaarden en binnen de redactie van
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Woord en Geest (zomer 1927). Zijn belangrijkste medestander was Van den
Brink. Samen hebben ze de scheuring doorgezet en het nieuwe kerkelijk
leven vormgegeven. Voor wie het niet met hen eens was, was geen plaats.
Voorzichtige oppositie kwam er van Buskes, later ook van Smelik en ande-
ren, zeker waar het ging om Woord en Geest. Maar de grote lijnen waren ge-
trokken. Geelkerken wist wat hij wilde en waar hij naartoe wilde. Daarin
gestimuleerd en gesteund door Van den Brink werd het hem steeds dui-
delijker dat er geen weg meer terug was. Wie niet met Geelkerken mee-
ging, kon maar beter vertrekken. Velen deden dat ook. En ondanks de for-
se inspanningen en de nieuwe koers van de Bond van Bezwaarden na de
synode van Groningen (1927) bleef Geelkerkens aanhang gering. De af-
vaardiging uit Amsterdam-West had groot gelijk toen zij op het kerkelijk
congres (oktober 1926) vroeg of de basis niet te smal was om tot kerkfor-
matie over te gaan. Die basis was inderdaad te smal, en Geelkerken was
niet in staat daarin verandering te brengen.

Maar in Amsterdam-Zuid was Geelkerken onverminderd populair. Dat
bleek wel aan het eind van 1927, toen hij herdacht dat het op 4 december 
twaalfenhalf jaar geleden was dat hij zich verbonden had aan de kerk van
Am ster dam-Zuid. Op zichzelf geen jubileum dat in de kerken normaliter
bijzondere aandacht ontving, maar in dit geval meende men toch een uit-
zondering te moeten maken. Er was in die jaren erg veel gebeurd. Er werd
een comité opgericht, ‘Om te gedenken’, waarin trouwe vrienden van
Geel kerken zitting kregen.93 Op de dag zelf kwam Buskes hem namens de
kerkenraad feliciteren, in gezelschap van de oudste ouderling en de jongste
diaken.94 Een feestelijke avond volgde op 19 december.95 Na een toespraak
door Buskes werd aan Geelkerken een boek overhandigd met de titel Om
te gedenken. Daarin waren 500 namen van gemeenteleden opgenomen,
prachtig gekalligrafeerd. Ook werd hem, met een officiële oorkonde,
f 4000,- overhandigd, bestemd voor een tweede onderkomen voor de kerk
in Amsterdam-Zuid.96 Er waren nog steeds, behalve in de Parkkerk, kerk-
diensten in de Elout van Soeterwoudeschool, maar dat was behelpen. Daar
moest verandering in komen. Inderdaad kon enkele jaren later de Zuid -
wijkkapel aan het Stadionplein in gebruik worden genomen. Dat gebouw,
zo schreef Geelkerken in zijn dankwoord, ‘moge een teeken des Heeren
zijn’ dat getuigen zou van de hulp die de Heer hem en zijn gemeente in
moeilijke tijden had geschonken en van de band tussen voorganger en ge-
meente.97 Ook kreeg hij een boekenkast cadeau. Behalve door Buskes werd
het woord gevoerd door K. van den Berg (namens de kerkenraad); A. Naafs
(namens de commissie die Geelkerken ter synode had begeleid); S. van Erk
(namens de gemeente) en J.C. Aalders (namens het kerkverband). De samen-
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komst werd luister bijgezet door het optreden van het Christelijk Man nen -
koor Gloria Deo onder directie van Wijnand J. van Smeden.

Natuurlijk ontving Geelkerken ook talloze brieven.98 Van den Brink,
die door ziekte verhinderd was, schreef hem: ‘Ik had je willen huldigen als
onzen voortrekker, onzen baanbreker, die ’t eerst de bres sloeg in de syno-
dale muur. Ik had je willen uitbeelden als den krachtmensch, man van denk -
kracht, woordkracht, speelkracht, schrijfkracht, wilskracht, werkkracht,
geloofskracht, van kracht om aan te pakken, vast te houden, door te zet-
ten, te volharden.’ Het mocht niet zo zijn, voegde hij daar gelaten aan toe.
De brief laat zien hoezeer Van den Brink Geelkerken bewonderde. Deze,
van zijn kant, was op Van den Brink gesteld en heeft het vaak voor hem op-
genomen als hij, vooral in verband met zijn artikelen, bekritiseerd werd.
Met hem vormde hij in de eerste jaren na Assen een ijzersterk tandem, die
een groot stempel op het Hersteld Verband drukte. Rond 1930 begon dat
te veranderen. Jongeren als Buskes, Diepersloot en Smelik dienden zich
aan, hun invloed is onmiskenbaar. Geelkerken kon zich aanpassen, Van den
Brink begon zich steeds meer vreemdeling te voelen. Het zou uitlopen op
zijn vertrek uit het Hersteld Verband (1940).

Op de laatste dag van het jaar 1927 kwam de nrc met een uitgebreid artikel,
gewijd aan de dagtaak van de predikant. De reporter had zijn ogen goed de
kost gegeven. De woning van Geelkerken was ruim en modieus in gericht,
schreef hij, er hing een vredige en vergeestelijkte stemming, Geel kerken
zelf was gekleed in een ‘donker huispak’ en zag er jeugdig, onvermoeid,
levendig en jong uit, er was sprake van een gemakkelijke beweeglijkheid,
van gemillimeterd kort haar. Het gewone predikantswerk, zo legde Geel -
kerken uit, kende een vast schema. Maandagmorgen was eigenlijk zijn vrije
morgen, hij sliep uit, ruimde zijn kamer op, ‘knutselde wat’, zoals hij het
uitdrukte, om na de koffie langzaam op gang te komen met de afhande-
ling van correspondentie. Hij ontving tientallen brieven per dag, waaronder
opvallend weinig boze brieven. Maandagavond was bestemd voor catechisa-
ties, vrijdagavond was er catechisatie voor studenten van de vu, vrijdag-
middag een Bijbelkring voor studenten. De ochtenden waren behalve voor
correspondentie ook bestemd voor studie. De zaterdagen en zondagen voor
preekvoorbereiding en kerkdienst. Woensdag morgen kwam de uitgever van
Woord en Geest allerlei regelen, woensdagavond was er het drukbezette spreek -
uur, donderdagvond was vergaderavond. De middagen waren veelal bestemd
voor het pastorale bezoekwerk. Na zijn afzetting was het schema min of meer
hetzelfde gebleven, maar er was veel werk bij gekomen in verband met de
uitbouw van het Hersteld Verband. Het ging ten koste van de studie. De zon -
dagavond was voor het gezin of bezoek aan/van vrienden en bekenden.
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xiv 
Opbouw en vernieuwing

de eerste jaren als voorganger in het hersteld  verband
Op 13 maart 1931 waren Jan Geelkerken en Ida Kardoes vijfentwintig jaar
getrouwd. Ter gelegenheid daarvan had een feestcomité op 2 maart een
muzikale avond georganiseerd, met aansluitend een receptie.1 Geelker -
kens naaste collega S.P. Vermeer zorgde voor de feestelijke toespraak en
gemeentelid J.N. Burger overhandigde het ‘huldeblijk’.2 Op 9 maart gaf
het bruidspaar in het Carlton-restaurant een diner voor veertig genodig-
den, op 13 maart, de dag van de bruiloft, was er een diner bij Dikker en
Thijs.3 Jan en Ida hebben hun jubileum groots en in stijl gevierd. Ze had-
den zo een en ander meegemaakt, ook in hun huwelijksleven. Dit was een
moment om te vieren.

Geelkerkens moeder heeft het niet meer beleefd. Ze was in 1928 op 78-
jarige leeftijd overleden, Ida’s moeder leefde nog wel en is hoogstwaar-
schijnlijk bij de festiviteiten aanwezig geweest.4 Ondertussen was hun zoon
Gerard bijna afgestudeerd, in het volgende jaar zou hij aan de vu promo-
veren.5 Nella was zeventien jaar oud, Jo was vijftien toen haar ouders vijf-
entwintig jaar getrouwd waren. De brieven tussen Jan en Ida getuigen van
een goede verstandhouding en meer dan dat, de brieven die Gerard en zijn
zusjes aan hun ouders schreven laten gelukkige gezinsverhoudingen zien.
De meeste zorgen in deze jaren betroffen de gezondheid van Ida. In de zo-
mer van 1927 verbleef ze enige tijd in een Amsterdams ziekenhuis. Jan
bracht toen zijn vakantie in het buitenland door. Hij kwam er niet voor te-
rug, het was blijkbaar niet levensbedreigend. Ook in 1931 was Ida ziek, en
uit een brief van Van den Brink valt op te maken dat het toen wel ernstig
was.6 Maar meer dan deze vage aanduidingen heb ik niet kunnen vinden. 

De laatste jaren voor dit jubileum waren jaren geweest van ingespannen
arbeid. Geelkerken heeft altijd hard gewerkt, en er was alleen maar meer
werk bij gekomen, ook afgezien van het kerkelijk proces. Hij was vanaf 1925
de drijvende kracht achter Woord en Geest, en na de synode vroeg al spoedig
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de opbouw van het Hersteld Verband veel aandacht. Veel tijd was hij in 1927
en 1928 kwijt met zijn werk voor de Bond van Bezwaarden. Hij zat in het
algemeen en in het dagelijks bestuur en vervulde talloze spreekbeurten.
Dit alles heeft, naast het ‘gewone’ predikantswerk, de agenda van Geel ker -
ken bepaald. Het waren jaren van opbouw en vernieuwing. Vol enthou -
siasme was de hand aan de ploeg geslagen. Van gemopper is geen sprake,
Geelkerken heeft zijn werk met vreugde verricht. Dat althans is wat de le-
zer van de nrc moet zijn bijgebleven die kennisnam van het interview dat
op oudejaarsdag 1927 verscheen. Er is geen reden aan de echtheid van dat
beeld te twijfelen. Geelkerken was in hart en nieren predikant. Men kan
hem met recht en reden opvliegend noemen en scherp van de tongriem
gesneden, maar hij had ook een opgeruimd gemoed. Na Assen vervolgde hij
zijn weg met vreugde. Toen hij enkele jaren later een artikel schreef over
het werk van de grote stadsdominee was hij daar nog steeds enthousiast
over.7 Maar het was wel hard werken. Een kleinzoon vertelde me dat Geel -
kerken jarenlang één nacht slaap per week oversloeg.8 Er moest veel ge-
beuren om het nieuwe kerkverband vorm te geven.

Ik wees reeds op de talloze spreekbeurten die Geelkerken in deze eerste
jaren vervuld heeft, in het bijzonder in het kader van de Bond van Bezwaar -
den. Maar omdat er al spoedig in het Hersteld Verband meer kerken waren
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dan predikanten, heeft Geelkerken ook talloze preekbeurten elders ver-
zorgd. Als kerkenraad was Amsterdam-Zuid betrokken bij de instituering
van kerken in Amsterdam-Centrum, Amsterdam-West, Den Haag, Zaan -
dam, Bussum, Texel en Andijk. Er werden ouderlingen afgevaardigd, er
werd vergaderd, en vaak was Geelkerken aanwezig bij de bevestiging van
de eerste ambtsdragers, de komst van een predikant of de opening van het
eigen kerkgebouw.

Daarnaast was Geelkerken in deze tijd deputaat voor de naamgeving en
het contact met de overheid (met Van den Brink en mr. A. Semplonius);
voor de verhouding tot andere kerken (met Van den Brink en Aalders);
voor overleg met predikanten en anderen die zich in dienst van de kerken
wensten te stellen (met Van den Brink en J.B. Blankenberg); voor het kerk-
blad (met Van den Brink en E.J. Bosch Jbzn); voor bezinning op de ordening
van het kerkelijk leven (met Van den Brink, Vermaat, Vermeer, M. Visser en
K.W. van der Toorren) en hij was kerkvisitator. Andere deputaatschappen
in deze eerste jaren hadden een financieel karakter of betroffen de oplei-
ding voor de dienaren des Woords, de zending en de evangelisatie. Daarmee
heeft Geelkerken zich niet beziggehouden. Met andere woorden: Geel -
kerken zat in de poort van het Hersteld Verband, hij praatte mee over de
interne ordening en over de onderlinge communicatie. In 1932 volgde nog
een benoeming tot lid van het deputaatschap ad Artikel 49 ko, het depu-
taatschap dat te hulp werd geroepen als er problemen waren.9

Opvallend, vergeleken bij de jaren die volgden, was de betrekkelijk goe-
de sfeer in het kerkverband.10 Er waren weinig hoogoplopende conflicten,
er werd hard en constructief gewerkt, het was de tijd van opbouw. Dat wil
natuurlijk niet zeggen dat alles zonder discussie verliep. Een van de the-
ma’s die nogal wat tijd en overleg vergden, was het gebruik van het nieuw-
testamentisch kerklied. Een ander thema dat lange tijd onderwerp van
gesprek was, was de naamgeving van de nieuwe kerkengroep. Beide gre-
pen in elkaar. Het gebruik van het nieuwtestamentisch kerklied vergde
een wijziging van de kerkorde, maar kan een kerkorde gewijzigd worden
zonder dat het Hersteld Verband zijn aanspraken op grond en gebouwen
verloor?11 Dezelfde vraag kwam aan de orde rond het thema van de naam
van het nieuwe kerkgenootschap. De aanspraken – het speelde in Tien -
hoven en in Oudemirdum – werden door de rechter niet gehonoreerd, de
kerkorde werd aangepast en er kwam een eigen gezangenboek. Geelker -
ken had zijn handen vol om daarin de eigen gemeente mee te krijgen. Een
van de mensen die mordicus tegen het gebruik van gezangen waren, was
Woltjer. Deze meende dat dit een definitieve breuk met de Gerefor meer de
Kerken betekende, en daar was hij in 1927/1928 nog niet aan toe.12 Min stens
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zo ingrijpend was de discussie over de omgang met de belijdenis en, in sa-
menhang daarmee, de grenzen aan de oecumene in de jaren 1930-1932.13

In 1934 stuurde het Hersteld Verband een steunbetuiging naar de Duitse
kerken, in 1936 kreeg het Hersteld Verband een nieuwe kerkorde.14 En zo
was er meer. Als het moest, roerde Geelkerken zich, zoveel is wel duide-
lijk. Maar toch kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat hij langzamer-
hand door jongere predikanten als Buskes, Diepersloot en P.A.E. Sil levis
Smitt overvleugeld werd. In het verlengde daarvan veranderde ook het
theologisch klimaat. Men raakte steeds verder af van wat Van den Brink
noemde de ‘historisch-gereformeerde’ lijn.15 Anders dan Van den Brink liet
Geelkerken dat geworden. Van den Brink hield het bij het Hersteld Ver band
niet uit, Geelkerken bleef tot het eind aanwezig, steeds nadrukkelijker
aansturend op samenwerking en uiteindelijk hereniging met de Her -
vorm de Kerk.16

geelkerken als scribent
Het spreekt bijna vanzelf dat Geelkerken de eerste jaren na Assen regel-
matig over de kwestie-Geelkerken schreef, maar hij wist daaraan een pret-
tiger vorm te geven dan Van den Brink. Hij had natuurlijk als hoofdredac-
teur een andere taak dan de redacteur van de rubriek Kerkelijk leven. Maar
toch vermoed ik dat Geelkerken meer dan Van den Brink het gevaar besef-
te dat Woord en Geest een kerkelijk blad zou worden dat geheel in het teken
van Assen stond, al kon en wilde hij dat niet helemaal keren. Ook hij
schreef regelmatig over Assen en wat daarmee samenhing. Veel van zijn
andere artikelen zijn in feite boekbesprekingen. Dat is een opvallend ken-
merk van Geelkerkens persarbeid. Kennelijk had hij dat nodig om tot oor-
deelsvorming te komen en ergens over te kunnen schrijven. Hij was geen
zelfstandig theoloog.17 Zonder tegenstanders was Geelkerken nergens,
om het maar eens pregnant te formuleren. Daarnaast gaf hij in korte be-
schouwingen (de zogenaamde Fakkeltjes) commentaar op van alles en nog
wat. Maar alles bij elkaar schreef Geelkerken niet veel in Woord en Geest,
hetgeen door sommigen werd betreurd. Van den Brink, die dit memoreer-
de, wees er daarbij op dat Geelkerken buitengewoon veel aandacht aan
het redactiewerk besteedde, geen artikel werd gepubliceerd zonder dat
Geelkerken het had gezien.18

Kort na Assen publiceerde Geelkerken in Woord en Geest een artikel over de
betekenis van de uitdrukking ‘de Bijbel is Gods woord’.19 Daarin betoog-
de hij dat dit een korte, kernachtige, geconcentreerde formule is, een be-
lijdenis van de Schrift als de ‘door den Heiligen Geest geïnspireerde, en
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dus met absoluut gezag tot ons komende, onfeilbare teboekstelling der
bizondere Godsopenbaring’.20 Daarbij maakte hij onderscheid tussen
Schrift en Openbaring.21 De Schrift is het middel dat ons in contact brengt
met de geestelijke werkelijkheid. Dat besef is geen vrucht van verstande-
lijke redenering, maar van Gods Geest.22 In het verlengde hiervan wees
hij, met een uitvoerig beroep op A. Kuypers Encyclopaedie, een mechanisti-
sche omgang met de Bijbel af, alsof de Bijbel een soort codex zou zijn met
credenda en agenda, met zaken die geloofd en voorschriften die gedaan
moeten worden. De Schrift is vrucht van een eeuwenlang historisch pro-
ces. Haar te verstaan, zo citeerde hij Kuyper, is een ‘taak van breeden om-
vang en bovendien uiterst ingewikkeld’.23 Samenvattend gebruikte Geel -
kerken het beeld van de limiet, die nooit geheel bereikt kan worden.24 De
Bijbel is Gods Woord. Maar als we ons rekenschap geven van wat we daar-
mee in bijzonderheden bedoelen, komen we er nooit helemaal uit, ‘al is
het dan ook onze roeping al nauwkeuriger te bepalen, hoe de Bijbel voor
ons Gods Woord is’. Het blijft ook een heel menselijke verzameling boe-
ken. Dat er, bijvoorbeeld, discussie is geweest over de canoniciteit van een
enkel Bijbelboek, doet niets af aan het feit dat de gelovige heel de Bijbel
als Woord Gods aanvaardt; het bestaan van de tekstvarianten doet niets af
aan de overtuiging dat de Bijbel Gods Woord is, maar ontslaat ons ook niet
van de opdracht de meest zuivere tekst vast te stellen. Soms stuiten we op
zaken waarvan we moeten zeggen: non liquet, het is niet uitgemaakt. Toch
belijden we met heel ons hart: de Bijbel is Gods onfeilbaar Woord.

Een jaar later schreef Geelkerken een artikel over de wording van de
Bijbel, in 1930 gevolgd door een artikel over het ontstaan van de canon.25

Daarmee was de verantwoording van zijn visie op de Bijbel afgerond. Acht
jaar later zou hij met G.C. Berkouwer in gesprek gaan, toen deze Assen
verdedigde.26

In 1927 publiceerde Geelkerken een preek over Zondag 3 van de Hei del -
bergse Catechismus.27 De synode van Groningen was afgesloten, het stof
van Assen neergedaald, blijkbaar vond hij dit een goed moment om de le-
zers van Woord en Geest nog eens te vertellen hoe hij over de zondeval dacht.28

Natuurlijk kon hij het niet laten iets over de ‘bijzonderheden’ uit Genesis
3 op te merken. Maar dat was rustig en kalm geformuleerd en bevatte niets
nieuws. Genesis 3 was een ‘wonderbaar-diepe’ openbaring Gods. ‘Erken
met ootmoed, dat ge de beteekenis en den zin van elke bizonderheid daar-
in niet doorgrondt.’29 Daarbij moest niet vergeten worden dat de Bijbel -
schrijver allereerst voor de mensen van zijn eigen tijd had geschreven en
met het feit dat Gods Woord hier spreekt over een periode op de grens van
de gevallen mensheid en de staat der rechtheid. Toch achtte hij de Bijbel
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‘genoegzaam klaar’ om ons te overtuigen dat wij in Adam gevallen zijn,
ook al blijft er verder veel wat we niet geheel verstaan.

Ook andere aspecten van Assen hielden Geelkerken bezig. Dat bleek nu
en dan uit Fakkeltjes waarin hij reageerde op ontwikkelingen of gebeurte-
nissen in de Gereformeerde Kerken of aan de vu. Het werden er in de loop
der jaren wel steeds minder, en de toon ervan werd iets gematigder. Maar
in 1927 was hij nog niet zover. In het Jaarboek voor 1928 beschreef hij het
verloop van het conflict in Amsterdam-Zuid en gaf hij bovendien een ana-
lyse van Assen onder de titel ‘Incident of symptoom’.30 Dit laatste is een
moeizaam geschreven artikel, waarin hij zijn boosheid en sarcasme nau-
welijks de baas kon. Het zijn de bekende thema’s die aan de orde komen:
de dagen van Genesis 1 die buiten beschouwing waren gelaten, de tallozen
die de Gereformeerde Kerken omwille van Assen hadden verlaten, het on-
vermogen van de Gereformeerde Kerken om tot uitbouw van de belijdenis
te komen. ‘Onze kerken,’ zo heette het over het Hersteld Verband, ‘zijn,
Goddank! niet gegrond op de al-of niet-zintuigelijke waarneembaarheid
van “vier bizonderheden”, maar op de aloude Gereformeerde Belij de nis,
het Heilige Woord des Heeren, den levenden Christus.’31 Van veel distan-
tie getuigt dit laatste artikel niet. Wellicht heeft hij het gelijk met het arti-
kel over de toestanden in Amsterdam-Zuid geschreven. Daarvan zal hij
zeker niet vrolijker zijn geworden, hetgeen zich wreekte bij het schrijven
van het tweede artikel.

In 1931 verscheen Geelkerkens studie over het boek Prediker.32 Zij had geen
wetenschappelijke pretentie en was vrucht van het werk in de gemeen-
te.33 Met Allard Pierson zag hij twee gedachtereeksen in het boek.34 De
eerste reeks berust op een nauwkeurige waarneming van de aardse werke-
lijkheid. Alles is ijdelheid. Er is geen God, er is geen goed. Somber der dan
de Prediker bij tijd en wijle doet, kan over wereld en leven niet worden ge-
sproken, zo meende Geelkerken. Maar hij ontwaarde ook een tweede
reeks gedachten, die als het ware door de andere reeks is heen geweven.
Deze reeks getuigt van de werkelijkheid Gods, de realiteit van zijn wereld -
bestuur, van een andere werkelijkheid dan die voorhanden en zichtbaar
is. Die werkelijkheid kan Prediker niet loslaten. Naar de interpretatie van
Geelkerken ‘overkoepelt’ de tweede reeks gedachten de eerste reeks. ‘Over
al het werken en woelen en wemelen der aardsch-tijdelijke wereldwerke-
lijkheid welft zich de eeuwige wereld van de majesteit Gods.’35 Prediker ver -
stoort iedere levensillusie, iedere ongegronde levensverwachting. Maar
hij doet dit om ‘ons des te sterker te binden aan den eeuwigen God, levens -
gever, levensleider, levenswetgever, levensrechter’. Daarmee heeft het
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boek voor Geelkerken een praktisch-religieuze strekking: het leven moet
geleefd worden, vasthoudend aan Gods bestaan, gehoorzamend aan Gods
geboden, ‘het hart bevend voor zijn gericht’.36

Hij voelde zelf wel aan dat het hem niet gelukt was de spanning in Prediker
weg te nemen, noch de spanning tussen Prediker en andere Bijbelboeken,
in het bijzonder die van het Nieuwe Testament. Geelkerken benadrukte
daarom het voortschrijdend karakter van de openbaring Gods, die pas in
Christus tot ‘volle klaarte’ is gekomen, maar van een geleidelijke, ‘toene-
mende klaarte’ is geen sprake. ‘Er zijn ook wolken, die in donkere dagen
het licht komen onderscheppen.’ In Prediker zijn er veel wolken en is er
weinig licht. Het openbaringsgehalte van dit boek is ineengeschrompeld
tot slechts enkele grondwaarheden. ‘Het zijn eigenlijk alleen maar deze: er
is een eenige en eeuwige God; Hij is wereldschepper en wereldbestuurder;
Hij is ook de wetgever van zedelijke geboden; en zijn gericht is onafwend-
baar gewis.’37 Maar daarin lag zijns inziens dan ook het belang en de actua -
liteit van Prediker. Ook in zijn eigen tijd voelde hij het dualisme tussen de
aardse werkelijkheid en de eeuwige dingen Gods. Ook in zijn tijd zag hij
een decadente cultuur, van verval en inzinking van het ‘christelijk bescha-
vingsleven’. Ook in zijn eigen tijd zag hij eudemonisme, pessimisme en
scepticisme, zoals hij daarvan sporen terugvond in Prediker. Dat Bijbel -
boek herinnerde hem aan het Godsbestaan en het Godsbestuur, aan de ge-
boden, aan het komende gericht. Zo leert het ons de juiste levenshouding.

Voor Smelik, die stijl en wetenschappelijk gehalte van Geelkerkens boek
hogelijk prees, was deze benadering te vroom.38 Prediker deed zijn ‘red-
deloze en wanhopige ziel’ verlangen naar Christus, van Openbaring wil-
de hij eigenlijk niet spreken en Geelkerken streek de plooien soms al te
gemakkelijk glad. Zo bekritiseerde hij de wijze waarop Geelkerken schreef
over Predikers visie op de vrouw.39 Geelkerken wilde dit woord niet ‘tot
absoluut Godswoord verheffen’, Smelik wilde er helemaal geen Godswoord
in lezen. Geelkerken ontkwam aan de hardheid van Predikers oordeel
over het leven door erop te wijzen dat de volle openbaring nog niet geko-
men was, Smelik zag er helemaal geen openbaring in. Dat alles nam de
waardering van Smelik voor deze arbeid niet weg. Lovend was Geelkerkens
directe collega S.P. Vermeer.40

Heel anders was het oordeel van J. Ridderbos, die zich zeer kritisch uit-
liet over de Schriftbeschouwing van Geelkerken zoals die in zijn boek naar
voren kwam.41 Daarom wenste hij het niet in handen van ‘minder theolo-
gisch ontwikkelde lezers, voor wie het toch blijkbaar allereerst bestemd
is’. Het boek kan namelijk niet beschouwd worden als een veilige gids. De
Schriftbeschouwing die eruit spreekt is niet gereformeerd en in strijd met
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de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Ter adstructie van dit oordeel kwam
hij met enkele hermeneutische en exegetische overwegingen. Ik laat deze
voor wat ze zijn. Zo, zoals Geelkerken met de tekst omging, was niet mo-
gelijk in de Gereformeerde Kerken, hij was verder van ‘huis’ geraakt, zo
meende Ridderbos.

Ook schreef Geelkerken regelmatig over de zending, over de ontkerkelij-
king en over de reorganisatie der Hervormde Kerk. Opvallend is zijn be-
langstelling voor het koningshuis. Er ging geen bijzondere gelegenheid
voorbij voor het koningshuis of Geelkerken wijdde er een Fakkeltje aan.
Hij was volgens Herngreen een ‘oprecht rechtse man met een oranje kokar-
de op zijn toga op koninginnedag, en dat sprak sommige van zijn jongere
collega’s weer wat minder aan’.42

Toen zijn Leeuwarder collega J. Diepersloot tamelijk kritisch schreef
over de reacties op de aanstaande geboorte van een nieuwe Oranjetelg, was
Geelkerken woedend. Diepersloot was van mening dat God, Nederland
en Oranje te gemakkelijk met elkaar werden verbonden.43 Hij werd daar-
bij niet gedreven door een republikeinse gezindheid – integendeel, zo ver -
zekerde hij zijn lezers – maar door het wezen en de roeping van de kerk.
Haar taak is het om het Woord Gods te verkondigen. Wie meent dat Gods
gunst in het bijzonder blijkt in de bewaring van het Oranjehuis, verkon-
digt niet wat de Schrift zegt over Gods goedheid, maar zijn eigen mening.
Helaas had hij moeten constateren dat heel de christelijke pers ‘druipt
van die half-religieuze Oranje-vereering’. De schuld daarvan zocht hij 
bij Groen van Prinsterer en Kuyper, die met hun heilloze verbinding van
Schrift en historie ons christelijk leven grondig bedorven hadden en zo
aan de tucht van Gods Woord hadden onttrokken. In hetzelfde nummer
schreef Geelkerken onder de titel ‘Leve ons Prinsesje’ een Fakkeltje waarin
hij openlijk God dankte voor de geboorte van Beatrix.

In het tweede deel van zijn artikel, een week later geplaatst, ging Die -
persloot in op de vraag of er dan helemaal niets viel te danken bij de ge-
boorte van het prinsesje. God heeft inderdaad het Oranjehuis gebruikt
om ons volk goed te doen, zo stelde hij. Maar dat is geen geloof, dat is een
conclusie uit ons geloof, menselijk, feilbaar, beperkt en voor discussie vat-
baar. Ook de Oranjevorsten waren per definitie beperkte en feilbare men-
sen. In dat verband wees Diepersloot op Koning Willem i en de ‘eindelooze
ellende van het vraagstuk der Herv.Kerk, met alle onberekenbare geeste-
lijke schade daarvan voor ons volksleven, die grootendeels aan Koning
Willem i te danken is’. In het algemeen echter bestaat de plicht te danken
voor wat Nederland in het vorstenhuis geschonken is. Maar de geschiede-
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nis van Nederland en Oranje is geen openbarings- en geen heilsgeschiede-
nis. Daarom gaat het ware danken gepaard met priesterlijke voorbede. Hij
betwijfelde echter of deze wens in vervulling zou gaan. Er zal wel weer
duchtig aan het drievoudig snoer getrokken worden, zo spotte hij, en het
is een van de symptomen van een verburgerlijkte kerk dat zij tegenover
natie en dynastie haar zelfstandigheid heeft verloren.

In een eerste reactie meldde Geelkerken – die ziek was geweest en het
redactionele werk helemaal aan A. van Deth had overgelaten – dat Dieper -
sloots hoofdartikel van 4 februari in wijde kring ernstige en zijns inziens
rechtmatige ontstemming had gewekt.44 Niet alleen de inhoud van het
artikel was soms ongelukkig – het ontbrak niet aan felle uitdrukkingen –
maar ook de timing. Weliswaar had Diepersloot in het tweede deel van zijn
artikel gerezen misverstanden weggenomen, maar dat nam niet weg dat
hij de stof anders had moeten ordenen. A. van Deth besloot zijn taak als
redactiesecretaris neer te leggen,45 Buskes was diep beledigd en had zich
tot de redactie gewend.46 Als de redactie zich achter het beleid van de eind-
redacteur zou scharen, ‘is voor mij het oogenblik gekomen, om mij uit de
kring van medewerkers terug te trekken’. Ook Miskotte dreigde zich uit
de redactie terug te trekken als deze in meerderheid achter Geelkerken
zou blijken te staan.47 Diepersloot was razend en schreef een boze brief
naar de redactie. Hij wilde weten of de redactie de mening van Geelkerken
deelde.48 Dit was voor Geelkerken aanleiding nogmaals op de kwestie terug
te komen.49 Hij had geen bezwaar tegen de inhoud van de beide hoofd -
artikelen, maar wel tegen de wijze waarop het artikel in tweeën was ge-
splitst. Evenmin was het kritiek geweest op het beleid van waarnemend
hoofdredacteur A. van Deth.

Diepersloot nam hiermee geen genoegen en schreef een tweede brief aan
de redactie, waarin hij zijn bezwaren nogmaals uiteenzette en de reactie
van Geelkerken aan een kritische analyse onderwierp.50 Toen de redactie
over de kwestie vergaderde, was er veel kritiek op Geelkerken. Het kwam
hem op een stevige schrobbering te staan, onder anderen van Miskotte,
die meende dat Geelkerken hiermee zijn bevoegdheid als eindredacteur
overschreden had.51 Naar aanleiding van die redactievergadering werd
Diepersloot een brief gezonden.52 Men betreurde het dat het artikel in twee
delen was geplaatst. Daardoor was een misverstand ontstaan. Hem werd
wel de gelegenheid geboden nogmaals over het betreffende vraagstuk
kerk en vorstenhuis te schrijven. Op zijn vraag of de redactie achter het
beleid van de eindredacteur stond en dat in een publieke verklaring wilde
uitspreken, wilde men niet ingaan. Hoewel Diepersloot dit alles onbevre-
digend achtte en weinig fair, wilde hij de zaak niet op de spits drijven en
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nam hij genoegen met de voorgestelde oplossing.53 Hij beloofde ‘met en-
kele weken’ één of twee artikelen. Daarvan is het niet gekomen. En in sep-
tember, bij het veertigjarig jubileum van koningin Wilhelmina, kon
Geelkerken zich weer helemaal uitleven.54

Dat de verhoudingen hiermee onder druk waren komen te staan, blijkt
niet alleen uit de boze reactie van Dieper sloot. Ook de relatie tussen Geel -
kerken en Buskes heeft eronder geleden.55 Het ging vaker mis tussen bei-
den. Toen Buskes later dat jaar afscheid nam, was er opnieuw een botsing
geweest, en Buskes wilde per se geen toespraken. De relatie met Geel ker -
ken was te verstoord. Buskes schreef hem: ‘Wij verstaan elkaar niet. Dat
blijkt telkens weer.’56 Geelkerken meende dat Buskes overspannen was en
wilde op de zaak zelf niet ingaan.57

Na het vertrek van Buskes getroostte Geelkerken zich veel moeite om
J.H. Sillevis Smitt, toen gereformeerd predikant te Semarang, over te ha-
len het op hem uitgebrachte beroep aan te nemen. Deze bedankte, en
Smelik werd uiteindelijk Buskes’ opvolger in Amsterdam-Zuid.58

homo oecumenicus
Geelkerken zal vooral bekend blijven als de man van Assen, en daarom zal
hij altijd in verband worden gebracht met een kerkscheuring. Veel minder
bekend is dat hij ook een echte oecumenicus was. Zijn bereidheid om met
andere dan gereformeerde gelovigen samen te werken, openbaarde zich
reeds in zijn studententijd, toen hij aan de vu een afdeling van de ncsv
oprichtte en enkele jaren later voorzitter van de landelijke ncsv werd.59

Homo oecumenicus was hij ook als predikant van de Gereformeerde Ker -
ken, zoals blijkt uit zijn medewerking aan allerlei oecumenische zendings-
en evangelisatiearbeid, en ook nu, binnen het Hersteld Verband, was hij een
warm pleitbezorger van de oecumene. Het oecumenisch verlangen, in de
Gereformeerde Kerken gefrustreerd, heeft hem levenslang begeleid.

Toen het in 1935 tot de oprichting van de Oecumenische Raad in Neder -
land kwam, waren er al jarenlang oecumenische instellingen werkzaam.60

Sedert het midden van de negentiende eeuw was in Nederland een afdeling
van de Evangelische Alliantie actief, waarbij onder anderen mensen als
Groen van Prinsterer en Isaac da Costa waren betrokken. In 1948 verdween
deze organisatie van het toneel, onder meer in verband met de oprichting
van de Oecumenische Raad van Kerken. Aan het einde van de  negentiende
eeuw kreeg het oecumenische studentenwerk in Nederland met de op-
richting van de ncsv vaste grond onder de voeten. De geschiedenis van de
Wereld bond voor Vriendschap door de Kerken gaat terug op de tweede
Haagse vredesconferentie in 1907.61 De bedoeling was dat de kerken al hun
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invloed bij de overheden zouden gebruiken om oorlogen te voorkomen en
geschillen door internationale arbitrage te doen beslechten. In 1915 werd de
Neder landse afdeling opgericht. J.A. Cramer, J.W. Pont en, later, J.C. Wissing
waren stuwende krachten. In 1931 werd de Raad van Nederlandsche Ker ken
voor Practisch Christendom opgericht, vrucht van het werk van de Zweed -
se theoloog Nathan Söderblom, die gegrepen was door het oecumenisch
ideaal. De eerste grote conferentie vond plaats in 1925 te Stockholm. De
opzet was dat de kerken, ondanks alle verschillen in geloof en kerkorde,
praktisch zouden samenwerken op elk daarvoor in aanmerking komend
gebied. Vandaar de naam van de beweging: On Life and Work. De Neder -
landse afdeling wilde het werk van Söderblom in Neder land bekend -
maken. J.R. Slotemaker de Bruïne werd de eerste voorzitter. Een andere
organisatie die zich op oecumenisch gebied bewoog was de Nederlandse
afdeling van de beweging van Lausanne, Faith and Order. Deze organisa-
tie, opgericht in 1927 te Lausanne, hield zich bezig met de theologische
vragen die de kerken verdeelden en was in feite een vrucht van de zen-
dingsconferentie te Edinburgh (1910). De kerkelijke verdeeldheid was een
belemmering voor de zending en vroeg om een reactie van de kerken. De
Utrechtse hoogleraar S.F.H.J. Berkelbach van der Sprenkel werd voorzitter
van de Nederlandse afdeling van de Lausanne-beweging.

Op het moment dat in 1935 de Oecumenische Raad in Nederland werd
opgericht, werd het werk van deze drie laatstgenoemde oecumenische be-
wegingen min of meer samengebracht, hoewel de afzonderlijke organisa-
ties bleven bestaan.62 In 1937 vonden er twee grote internationale confe-
renties plaats. Te Oxford vergaderde Life and Work, te Edinburgh Faith
and Order. Geelkerken werd door het Hersteld Verband afgevaardigd naar
Edinburgh.

Van meet af aan was er in de kring van het Hersteld Verband oecumeni-
sche belangstelling, maar dat bracht ook vragen met zich mee. Waar lig-
gen de grenzen van de oecumene? Vooral de vraag of het kerken vrijstond
voorgangers uit te nodigen die geen lid van het Hersteld Verband waren,
heeft de gemoederen danig beroerd. Die vraag kwam voor het eerst aan de
orde in een advies van het deputaatschap voor de verhouding tot de andere
kerken, bestaande uit Aalders, Van den Brink en Geelkerken.63 Uitgespro -
ken werd dat men de kerkelijke verdeeldheid betreurde en dat het de ker-
ken vrijstond ‘vreemde voorgangers’ te laten voorgaan. Maar dit was een
brug te ver en de discussie werd verdaagd. Eerst moesten de kerken zich
erover buigen. Toen het gesprek hierover de volgende vergadering werd
voortgezet, kon de vergadering zich wel vinden in het eerste deel van het
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advies en sprak zij uit dat zij de kerkelijke verdeeldheid betreurde, maar
het tweede punt, over de voorgangers, bracht vooralsnog alleen verdeeld-
heid aan het licht. De tijd was nog niet rijp voor een dergelijke beslissing.64

Het zou nog enkele jaren duren voordat men een werkbare formule had
gevonden.65

Korte tijd later kwamen Aalders en Buskes met een positief advies over
toetreding tot de Wereldbond.66 De vergadering kon zich erin vinden en
Buskes werd benoemd als afgevaardigde.67 In dit licht is het niet verwon-
derlijk dat men graag aanwezig was op de vergadering van de continentale
sectie van de Presbyteriaanse Alliantie, die van 17 tot 21 september 1928 te
Den Haag vergaderde.68 Alleen die kerken waren uitgenodigd die drie jaar
geleden ook bij elkaar waren geweest, dus het Hersteld Verband ontbrak.
Maar na samenspraak met het bestuur van de Alliantie was een afvaardi-
ging hartelijk welkom. Deze bestond uit G.W. van Deth, J.J.R. Schmal en
Geelkerken.69

Maar waar lagen de grenzen van de oecumene en wat wilde men berei-
ken? Voor Geelkerken ging het uitsluitend om protestantse oecumene. Ik
heb bij hem nooit iets bespeurd van een wens om met de katholieken iets
op te zetten. In een kleine bijdrage voor een herdenkingsbundel van de
Evangelische Maatschappij zette hij uiteen dat het in de Reformatie ging
om de verhouding tussen God en mens, om de verzoening en de vrede van
de ziel met God.70 Vanuit dat centrum was heel de kerk hervormd, de ge-
lovige werd bevrijd van de knellende banden van het kerkelijk instituut,
de christen wist zich slechts in zijn geweten gebonden aan het Woord van
God. Het leidde tot vrijheid van onderzoek, waarbij de mens onder leiding
van de Geest het getuigenis Gods hoorde. Er kwam een nieuwe vrijheid in
het staatkundige leven, in het sociale leven, in het leven van wetenschap en
kunst, en van arbeid en bedrijf. Het was alles niet meer onderworpen aan
kerkelijke inmenging en voogdij. Er waren bijvoorbeeld geen heilige da-
gen meer, geen bijzondere goede werken. Alle dagen waren aan God gewijd,
elk beroep een goddelijk beroep en heel het bonte mensenleven werd
‘overstraald van ’s Heeren heerlijkheid’. Dit alles noemde hij als zegen der
Hervorming. ‘Hij worde niet verspeeld, maar bevestigd en vermeerderd.’71

Wie zo schrijft, kent aan zijn oecumenisch verlangen een grens toe. Trou -
wens, alleen al zijn medewerking aan deze bundel zegt in dat opzicht ge-
noeg. De Evangelische Maatschappij was voortgekomen uit de zogenaamde
Aprilbeweging (1853) en blijkens het gedenkboek ook in 1928 nog steeds
antipapistisch georiënteerd.72

Dat het thema Geelkerken bezighield, blijkt ook hieruit dat hij in het
voorjaar van 1929 met een uitgebreide boekbespreking kwam van Voor -
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drach ten over het katholicisme voor niet-katholieken van de bekende Jac. van Gin -
neken. Zo belangrijk vond hij het, dat hij voor zijn bespreking tien keer
beslag legde op de ruimte die normaliter bestemd was voor een hoofdarti-
kel.73 Hij sloot niet uit dat door dit boek ‘meer dan één kind deezer eeuw
[…] geboeid en voor Rome gewonnen werd’. Anderzijds kwam het hem on -
denkbaar voor ‘dat ook maar één wel-onderlegd, levend-geloovig Christen
van positief-protestantsche belijdenis door den inhoud dezer voordrach-
ten […] overgehaald zal worden tot het Roomsch-Katholicisme’.74

Was oecumene met de Rooms-katholieke Kerk niet gewenst, anders lag
dat met de protestantse kerken, maar men moest met beide benen op de
grond blijven staan. Dat was zijn kritiek op W.Th. Boissevain, Evangelische
katholiciteit (Leiden 1929). Die kritiek kan in feite als een soort program
worden gezien.75 Boissevain voerde in zijn dissertatie namelijk een plei-
dooi voor een nieuwe, evangelische katholiciteit, waarin alle kerken zich
zouden kunnen verenigen. Geelkerken was sceptisch. De grondfout acht-
te hij het ideaal van een allesomvattende wereldkerk. De loop die de ge-
schiedenis onder Gods leiding had genomen, wees niet in die richting en
alle pogingen om zo’n wereldkerk te verwezenlijken waren mislukt. Veel
meer kans van slagen had volgens Geelkerken een federatie van kerken.
Of zo’n federatie ooit zou uitgroeien tot één kerkelijk instituut moest aan
de toekomst worden overgelaten. Maar in een dergelijke federatie zou tot
uitdrukking komen dat men onderscheid wist te maken tussen geloof en
geloofsformulering, tussen kerk en kerkelijke organisatie, en het accent
zou komen te liggen niet uitsluitend op wat de kerken scheidde, maar ook
op wat haar verbond. Een dergelijke federatieve eenheid was er reeds op
allerlei gebied. Geelkerken verwees in dit verband naar de Verenigde Staten
met hun ‘kerken-raden’ en op Frankrijk, waar de protestanten samenwerk-
ten in een algemene raad van kerken. Dat was ook wat hem voor ogen stond.
Hij zou zijn verdere leven trouw blijven aan de gedachten die hij hier, in
deze kritiek op het proefschrift van Boissevain, had verwoord.

Ondertussen nam in de kringen van het Hersteld Verband de spanning
toe over de vraag welke voorgangers men mocht uitnodigen. Men besloot
daarom een conferentie te wijden aan de vraag naar de grenzen van de oe-
cumene.76 Aanleiding daarvoor was de onrust die was ontstaan als gevolg
van het feit dat de kerk van Hilversum J.H. Gunning J.Hzn had laten voor -
 gaan. Uit zorg over de koers van de kerken besloot de kerk van Oosterend
(waar Buskes toen predikant was) de zaak op de voorlopige classis aan de
orde te stellen. Een en ander leidde tot het besluit om een conferentie aan
dit thema te wijden, die in maart 1931 resulteerde in een bij het Hersteld
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Ver band befaamd geworden verklaring, de zogenaamde Verklaring van
1931.

Kern ervan was dat men zich bond aan de Schrift en zich verbonden wist
met de heel de christelijke kerk. Daarom aanvaardde men de algemeen-
christelijke geloofsbelijdenissen en de Drie Formulieren van Enigheid, in
het besef dat alle belijdenisgeschriften tijdgebonden zijn. Verduidelijking
of verdieping van de belijdenis, in het bijzonder wat betreft Kerk en Schrift,
achtte men noodzakelijk, evenals het spreken over actuele vraagstukken.
Men wist zich gebonden aan Schrift en belijdenis, maar wilde de predikan-
ten niet beletten de boodschap in moderne bewoordingen door te geven.
Toelating tot het avondmaal was er voor wie geloofde dat Jezus Christus
‘de eenigen en volkomen Zaligmaker’ is. Daarbij was het een kerkenraad
geoorloofd instemming te vragen met wat de eigen kerk belijdt, maar af-
wijking daarvan behoefde geen reden te zijn iemand de toegang te weige-
ren of het lidmaatschap van de kerk te ontzeggen.

Nu kon men verder met het oecumenisch streven. De grenzen waren
verkend, iedereen wist waar hij of zij aan toe was. Diezelfde vergadering
sloot het Hersteld Verband zich aan bij de Nederlandse Zendingsraad en
bij de Raad van Nederlandsche Kerken voor Practisch Christendom.77 In
1935 besloot men deel te nemen in het Nederlandse Lausanne-comité, waar -
toe Geelkerken werd afgevaardigd.78 Langs die weg kwam Geelkerken ook
in de Oecumenische Raad.

afgevaardigd naar edinburgh
In 1937 vonden er in Groot-Brittannië twee internationale oecumenische
conferenties plaats, één van de Lausanne-beweging (Faith and Order) in
Edinburgh, en één van de beweging voor Life and Work in Oxford. De
classis besloot Geelkerken af te vaardigen naar de conferentie in Edin -
burgh.79 Geelkerken kreeg daarbij het mandaat om stappen te doen die
zouden leiden tot deelname van het Hersteld Verband aan een eventuele
oecumenische wereldbeweging.80 Geelkerken zou een deel van de kosten
voor zijn rekening nemen.81

De Nederlandse afvaardiging bereidde zich grondig voor door zich te
bezinnen op vier thema’s: de genade van de Heer Jezus Christus; de kerk en
het Woord van God; ambt en sacramenten, en de eenheid der kerk in leven
en eredienst. Het leidde tot een bundel, waarin mensen uit de deelnemen-
de kerken hun licht over genoemde themata lieten schijnen.82 Ook Geel -
kerken werkte eraan mee.

Afgaande op zijn artikelen in Woord en Geest en in Het Kerkblad was de
conferentie voor Geelkerken zeer indrukwekkend geweest.83 Het eerste
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verslag verscheen al op 13 augustus, de conferentie was toen nog bezig, en
blijkbaar heeft Geelkerken dit artikel geschreven tijdens zijn verblijf in
Edinburgh. Over de samenkomst op 29 juli in St Pauls Cathedral in Lon -
den, waar deelnemers aan Oxford en deelnemers aan Edinburgh elkaar
ontmoetten, merkte hij op dat het gezamenlijk bidden en zingen ‘ziels-
verheffend’ was geweest.84 Een soortgelijke ervaring had hij tijdens de
openingsdienst in St Giles Cathedral te Edinburgh, waar sprake was van
een ‘wonderschone begeleiding’ van Psalm 100 en van een ‘aangrijpende
stilte’ toen overleden oecumenici werden herdacht. Incidenten waren er
ook, bijvoorbeeld toen een hotel een zwarte bisschop weigerde of toen een
Duitse afgevaardigde betoogde dat de totalitaire staat in zijn vaderland
niet in strijd was met het evangelie en dat er in Duitsland geen sprake was
van vervolging van de kerk. Deze verklaring werd, ‘behoudens hier en
daar eenig applaus in volmaakte stilte aangehoord’.

In zijn tweede bijdrage ging Geelkerken in op de Nederlandse afvaardi-
ging, beschreef hij enkele medeconferentiegangers en vertelde hij over de
gang van zaken.85 Elders vermeldde hij dat hij had deelgenomen aan Sectie
ii, Kerk en Woord Gods, en dat hij had gesproken over de verhouding tus-
sen algemene en bijzondere openbaring, een actueel thema met het oog op
de situatie in de Duitse kerken.86 Hoewel de Nederlanders niet bij elkaar
in hetzelfde hotel verbleven, hadden ze wel veel contact met elkaar. Ook
alle presbyteriaanse en gereformeerde afgevaardigden hadden elkaar en-
kele malen ontmoet, zoals ook de gereformeerde afgevaardigden onder-
ling.87 Het eindrapport werd aanvaard, de meeste verschillen waren aan
het licht gekomen toen gesproken werd over ambt en sacrament.

In zijn laatste bijdrage hierover in Woord en Geest ging Geelkerken in op
de vraag wat er was bereikt.88 In ieder geval was de conferentie zeer moed-
gevend geweest en was er een diep bewustzijn geweest van saamhorig-
heid en geestelijke eenheid. Sinds de eerste conferentie in Lausanne in
1927 was er qua sfeer en wederzijds begrip veel ten goede veranderd. Op
bepaalde principiële punten was een ‘wonderbare eenparigheid van ge-
voelen’ aan de dag gekomen, er waren echter ook grote verschilpunten
zichtbaar geworden. De algemene eenheid der kerk was voor Geelkerken
een wenkend ideaal in de verte, nu was er al heel veel bereikt.89

Van dat alles deed hij verslag aan de algemene vergadering.90 Deze stem-
de in met zijn conclusies en benoemde een drietal deputaten (Van Deth,
Geelkerken en G. Ubbink) om te zijner tijd met een advies te komen naar
aanleiding van de eindrapportage uit Edinburgh. Of het drietal de op-
dracht heeft vervuld, is onduidelijk. Van hen wordt niets meer vernomen.
Een paar weken later lichtte Geelkerken ook de lezers van Het Kerkblad voor.
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lid van de oecumenische raad
Van 1935 tot 1954 is Geelkerken lid geweest van de Oecumenische Raad.
Voor de oorlog was hij in die hoedanigheid onder meer betrokken bij een
botsing rondom de Duitse predikant Martin Niemöller, die door Hitler
gevangen was gezet.91 Toen deze op 1 juli 1937 werd gearresteerd door de
Gestapo reageerde men in Engeland per omgaande met een brief aan Rudolf
Hess, de plaatsvervanger van Hitler. In Nederland duurde het lang voor-
dat er gereageerd werd, volgens Romeny als gevolg van de internationale
conferenties in Groot-Brittannië. De Oecumenische Raad kwam pas weer
samen op 11 maart 1938. Deze vergadering werd onder meer belegd op ver-
zoek van Geelkerken, die hoopte dat de Oecumenische Raad zich aan wilde
sluiten bij het Engelse protest tegen de gevangenneming van Niemöl ler.92

Men liet zich voorlichten door E. Fenn, secretaris van de Engelse Christen
Studenten Vereniging, die toevallig in ons land was. Slotemaker ontraad-
de elke vorm van actie om te voorkomen dat de mensen in Duitsland be-
ticht zouden worden van landverraad. Ook vroeg hij zich af waarom we
ons wel hiermee zouden bemoeien, maar niet met de toestand in Rusland.
Hij was het eens met J.J.R. Schmal om alleen een stil gebed te houden en
werd gesteund door de oud-katholiek E. Lagerwey. Berkelbach van der
Sprenkel daarentegen wees de zienswijze van Slotemaker af. Deze kreeg
eveneens weerwoord van zijn zoon G.H. Slotemaker de Bruïne, die wist te
vertellen dat Niemöller in concentratiekamp Sachsenhausen verbleef. De
jonge Slotemaker bepleitte een serieus protest, zonder te letten op even-
tuele gevolgen, en stelde voor een gebedszondag uit te schrijven en zich
aan te sluiten bij het telegram van de bisschop van Canterbury. Geel ker -
ken stelde zich hierachter. Hij achtte het niet gewenst om te verzwijgen
waar iedereen nu aan dacht. Slotemaker wilde niet verdergaan dan een ge-
bed voor allen die in gewetensconflict verkeerden om Christus wil, en ver-
klaarde zich tegen iedere verdere actie. Uiteindelijk kwam men niet ver-
der dan een algemeen gestelde oproep tot het beleggen van een bidstond.
Het voorstel om adhesie aan de Engelse protesten te betuigen, haalde het
niet.

Op voorstel van Geelkerken besloot men vervolgens om toch iets te doen,
en met instemming van de vergadering stelde hij een brief op, niet aan
Hitler, maar aan de minister van Kerkelijke Zaken. Toen deze brief op 1 april
aan de orde kwam, rezen opnieuw grote bezwaren, onder meer van Slote -
maker en Lagerwey. Deze laatste bekritiseerde Geelkerken en vroeg zich
af waar deze het recht vandaan haalde ‘van kritiek op de leiding onzes
Heeren’.93 Het betrof, aldus de Hersteld Evangelisch Lutherse afgevaar-
digde J.A. Klinkenberg die Lagerwey steunde, een interne kerkelijke aan-
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gelegenheid van een ander land en hij achtte de Oecumenische Raad niet
bevoegd om zich daarmee te bemoeien. Hij dreigde zelfs uit de Raad te
stappen. Gevolg was dat het concept van Geelkerken nooit werd verzon-
den. Het was volgens Romeny de droevigste vergadering uit de nog jonge
geschiedenis van de Oecumenische Raad.94 Het Hersteld Verband hoefde
zich echter voor de rol van Geelkerken niet te schamen. Maar toen Geel -
kerken verslag deed aan de algemene vergadering en voorstelde om dan
maar als Hersteld Verband een protest naar Hitler c.s. te doen uitgaan,
ging dat ook deze kerken te ver.95

een kwarteeuw bekrachtigd
In 1936 vierde Geelkerken zijn 25-jarig ambtsjubileum. Zoals steeds als er
wat te vieren viel, werd er groots uitgepakt. De Overtoomsche Kerkbode en Het
Kerkblad hadden een grote advertentie op de voorpagina, met daarin de
vermelding van het feestprogramma. Op 5 februari, de dag van het jubi -
leum zelf, was er een feestelijke avond voor de leden van de Parkkerk, ’s mid -
dags hielden Geelkerken en zijn vrouw thuis receptie voor mensen die
niet tot zijn gemeente behoorden. Daarvan werd blijkens het receptieboek
door ruim 50 mensen gebruikgemaakt, onder anderen door J.H. Gunning
J.Hzn., A.J. da Costa, mevrouw Ruys-Bavinck en A. van Deth. Tijdens de
feestavond hield zijn gemeentelid J.C. van der Does een feestelijke toe-
spraak.96 Ook Smelik en Buskes voerden het woord, net zoals Geelkerken
zelf. Aan het slot van de avond kreeg hij een herdenkingsalbum aangebo-
den.97 Tallozen uit het hele land gaven op die manier blijk van hun mede-
leven. Ook ontving Geelkerken veel brieven en liet de pers zich niet onbe-
tuigd.

Aan De Standaard en aan De Telegraaf stond hij een interview toe.98 Toen
de journalist van De Standaard vroeg welke van zijn taken als predikant
hem het liefste waren, wees Geelkerken op het preken. Daarin gaat het
‘om uit te dragen de dingen zooals Gods Woord ons die doet zien’. Dat
was het meest centrale deel van zijn werk. Daarna volgden de catechisatie
en het pastorale werk. Van zijn keuze voor het predikantschap heeft hij
nooit spijt gehad, zo vertelde hij. ‘Mocht ik, bij wijze van spreken, nog
eens geboren worden, ik zou dezelfde roeping volgen – het ambt zit mij in
het bloed en in het hart…’ Evenmin had hij ooit spijt gehad van zijn keuze
om naar Amsterdam te gaan, al wist hij dat hij daarmee koos voor het pre-
dikantswerk, niet voor de wetenschappelijke studie en arbeid. Voor zover
hij daar nog tijd voor had gehad, was dat laatste na de breuk niet meer mo-
gelijk. De organisatie van het eigen kerkverband eiste al zijn aandacht op.
Tegenover de verslaggever van De Telegraaf voegde hij daaraan toe dat een
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vrijzinnig collega hem er indertijd op had gewezen dat de leiding van de
Gereformeerde Kerken zich over zijn komst naar Amster dam zorgen
maakte: ‘Nu zullen we het hebben’, had men gezegd. En inderdaad, zo
vervolgde Geelkerken, de zaak kwam in beweging. In De Stan daard kwam
hij terug op het conflict ‘met de geheele theologische facul teit’ rond zijn
promotie en sprak hij over de relatie tussen kerk en politiek. Van zijn
voorkeur voor de arp had hij nooit een geheim gemaakt, maar de Park -
kerk had hij nooit als antirevolutionair bolwerk beschouwd. Tegen zulk
een vereenzelviging had hij bezwaren. Dat kon ook moeilijk anders met
een man als Buskes (Christelijk-Democratische Unie) naast zich. Som ber
was hij over de positie van de kerk in Amsterdam. Wel was hij ervan over-
tuigd dat de ‘jeugd open staat voor de diepste waarde van het leven’, maar
de ‘vrije religiositeit van onzen tijd’ kon hij niet bijster waarderen. In het
interview met De Standaard kwam dat thema niet aan de orde, dat gesprek
eindigde met enkele opmerkingen over de levensvatbaarheid van het
Hersteld Verband. Daar twijfelde Geelkerken niet aan, hij prees de grote
activiteit en de grote offervaardigheid van de kerken van het Hersteld
Verband.

Een paar dagen later verscheen in de Overtoomsche Kerkbode opnieuw een
interview met Geelkerken, nu van de hand van Buskes.99 Natuurlijk kwam
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Assen ook aan de orde. Daar hadden ze Geelkerken lastig gevonden. Bus -
kes kon dat wel begrijpen: ‘Hij is inderdaad lastig.’ Maar, aldus Buskes,
lastige dominees zijn in de regel de beste. Lastig wordt in de kerkelijke
wereld vaak als een synoniem van karaktervol gebruikt. Hij eindigde zijn
artikel met het uitspreken van zijn dankbaarheid voor Geelkerkens pas-
torale zorg, voor zijn vertroosting en vermaning, voor zijn geestelijke lei-
ding in persoonlijk en kerkelijk leven, voor de vrijheid en de ruimte die
hij schiep, voor de verlossing van kerkelijke zelfvoldaanheid en gerefor-
meerde bekrompenheid, voor het geboden uitzicht op het Koninkrijk, voor
zijn arbeid voor een stijlvol en karaktervol kerkelijk leven. En hij dankte
God voor alles wat deze de kerk van Amsterdam-Zuid in Geelkerken had
geschonken.

Aldus voorbereid togen velen op 9 februari 1936 naar de Parkkerk. De
tekst voor de prediking was gekozen uit 1 Timotheüs 1:12: ‘Ik dank Hem,
Die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus, onzen Heere, dat Hij
mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende.’100 Op -
nieuw koos hij dus, als bij zijn intrede in Epe en in Amsterdam-Zuid, voor
een tekst van Paulus. Niet om zichzelf met hem op één lijn te stellen, maar
omdat hij met de apostel de vreugde over zijn bediening deelde. Hij me-
moreerde dat hij op enkele kleine ongesteldheden na in al die jaren nooit
was ziek geweest. Ook in geestelijk opzicht had de Heer hem bekrachtigd,
zoals ten tijde van het grote conflict van 1926. Hij was dankbaar dat hij voor
velen veel had mogen betekenen en dankte de gemeente die hem gedragen
had met liefde, gebed en geduld. Na de verkondiging richtte hij zich tot de
burgemeester van Amsterdam, dr. W. de Vlugt, tot J.H. Gun ning J.Hzn.,
die hij de profeet van de Una Sancta noemde, tot dr. J.C. van der Does, mede-
strijder, steun en trouwe vriend, en tot Buskes. Deze was niet alleen collega,
maar ook een persoonlijke vriend. Dat Buskes’ persoon en werk zo veel in-
gang vonden, verheugde hem. Hij voelde het niet als ‘een tekort, maar als
een verrijking van zijn leven’.101

Met die laatste woorden was het alsof hij elke gedachte aan jaloezie tus-
sen beide predikanten wilde onderdrukken. Natuurlijk werd er over de
ver schillen tussen beiden gesproken, natuurlijk waren er in de gemeente
mensen met meer of minder voorkeur voor de een of voor de ander. En ze-
ker heeft Buskes het met Geelkerken ook moeilijk gehad. In een particu-
liere brief vertrouwde hij een collega toe dat de jaren naast Geelkerken
niet gemakkelijk waren geweest, ze lagen elkaar niet. Geelkerken was een
moeilijk mens, voor zichzelf, voor zijn huisgenoten en voor zijn collegae.
‘Ik heb veel respect voor zijn werk, maar hij was hoog (?) lastig.’ In de jaren
dat ze samenwerkten was Buskes gaan begrijpen hoe moeilijk het voor de
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synode moest zijn geweest om met Geelkerken te praten.102 Maar bij dit
jubileum kwam daarvan weinig of niets naar buiten.

Op 2 juni 1940 herdacht Geelkerken zijn vijfentwintigjarige ambtsbe-
diening in Amsterdam-Zuid. Met het oog op de oorlogsomstandigheden
was er dit keer geen sprake van feestelijkheden. Wel gaf hij zijn preek uit.
Ook nu weer was het oorlog, zo memoreerde hij, net als toen hij intrede
deed. Met dit verschil dat Nederland nu niet buiten de oorlog bleef, maar
inmiddels bijna een maand bezet was. ‘Het is nu geen tijd tot jubileeren.
Het is nu een tijd, waarin wij allen geroepen worden, niet tot klagen, veel
minder tot aanklagen, maar tot boete en bekeering.’103 De tekst voor de
prediking was gekozen uit Jesaja 44:6. ‘Zoo zegt de heere, de Koning
Israëls, en zijn Verlosser, de heere der Heirscharen: Ik ben de Eerste en Ik
ben de Laatste en behalve Mij is er geen God.’ Natuurlijk keek hij terug.
Maar onwillekeurig ‘richten wij nu den blik ook voorwaarts naar het on-
bekende verschiet’. Hij wees op het heden, dat somber was, op de toe-
komst, die onheilspellend was, en vroeg zich af of die blik ‘diep bezorgd’
moest zijn. ‘Nooit zult gij alleen zijn, zonder hulp en heil,’ zo vertroostte
hij de gemeente. ‘Altijd zal Hij er zijn.’ En Christus’ kerk zou niet bezwij-
ken, God zou haar staande houden. Buiten Hem is er geen God, en hij
wees op het nieuwe heidendom, dat ‘met lokkende verleiding of geweldda-
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digen dwang ons en onze kinderen tot den dienst dezer afgoden zoekt te
brengen’.

Na afloop werd hij toegesproken door zijn collega Smelik, die in 1939
Buskes was opgevolgd.104 Deze prees de homiletische arbeid van Geel -
kerken, die niet vertrouwde op zijn natuurlijke welsprekendheid, maar
wiens preken altijd berustten op degelijke studie. Hij wees op zijn leiding
‘met stevige hand’ in ‘vele schokkende crisissen’. Maar hij besefte ook dat
Geelkerken iemand was met wie men conflicten kon krijgen. ‘Gij hebt
botsingen niet geschuwd. Gij hebt U nooit gevoegd naar de wenschen der
massa.’ Scherpe kanten van zijn persoonlijkheid kwamen naar voren, an-
dere, mildere en zachtere eigenschappen gingen daarachter schuil. Maar
Geelkerkens voornaamste gedachte was altijd gericht geweest op de toe-
komst. Namens de gemeente sprak hij uit dat men Geelkerkens werk wil-
de voortzetten. Geelkerkens vrouw wenste hij toe dat God haar de moed
zou geven ‘om ook na de slagen die haar troffen, geloovig en volhardend
haar weg te gaan’, het verheugde hem ‘dat wij Uw zoon behouden na zijn
militairen dienst terugzien en Uw dochters’. In kleine kring werd hem na
de dienst nog een geldbedrag overhandigd.105

oorlog
Op zondag 12 mei 1940 vierde de kerk het pinksterfeest, vanouds nauw
verbonden met de zending. De Overtoomsche Kerkbode was dan ook een ‘pink -
ster-zendingsnummer’, met veel aandacht voor de zending. Geelkerken
moest preken in de Zuidwijk-kapel en had zich voorbereid op een dienst
over Handelingen 2:1-21, het bekende verhaal over de uitstorting van de
heilige Geest. Zo had hij het alvast in het register van gehouden preken op -
getekend. ’s Avonds zou hij voorgaan in de Parkkerk, en ook die dienst was
al helemaal voorbereid. Hij was van plan te preken over Handelingen 9:31.106

Het zou echter allemaal anders lopen. Op 10 mei waren Duitse troepen
Nederland binnengevallen. Het was oorlog. De ochtenddiensten in Amster -
dam werden op de pinksterzondag ernstig vertraagd als gevolg van een
langdurig luchtalarm, de avonddienst in de Parkkerk kwam te vervallen,
afgesproken werd dat men woensdagavond elkaar in de Parkkerk weer zou
ontmoeten.107 Tijdens de ochtenddienst kwam Geelkerken met een andere
preek dan hij zich had voorgenomen. Hij preekte over Psalm 46: 2,3, 7, 8.108

2. God is ons een toevlucht en sterkte, Hij is krachtiglijk bevonden  eene
hulp in benauwdheden. 
3. Daarom zullen wij niet vreezen, al veranderde de aarde hare plaats, en al
werden de bergen verzet in het hart van de zeeën.
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En:

7. De heidenen raasden, de koninkrijken bewogen zich: Hij verhief  zijne
stem, de aarde versmolt. 
8. De heere der heirscharen is met ons, de God Jakobs is ons een hoog
 vertrek.

Of Geelkerken een nieuwe preek heeft gemaakt, heb ik niet kunnen ach-
terhalen.109 Ik vermoed dat hij een bestaande preek heeft genomen en die
al dan niet enigszins aan de bijzondere omstandigheden heeft aangepast.
Voor een predikant van zijn statuur en ervaring kan dat geen probleem zijn
geweest. Het was een bekende psalm, bij uitstek geschikt voor een over-
weging in dagen van oorlog.110

Wat betreft de verkondiging is mijn indruk dat Geelkerken zich min of
meer in traditionele banen bewoog. De oorlog was een straf op de zonden,
zo schreef hij in een meditatie over Jesaja 6.111 Met huivering dacht hij
Europa, aan het volk van Nederland. Nog steeds was er de verkondiging van
Godswege. ‘Maar ach, in de kerk en buiten de kerk hoeveel doove ooren, die
hooren, maar niet verstaan; hoeveel verblinde oogen die zien, maar niet
opmerken; hoeveel gesloten harten, gevoelloos en stug. Geen bekeering. En
daarom geen genezing.’ Vertwijfeld vroeg hij zich af of er dan geen enkele
toekomst meer is en slechts een voortgaande verharding, oordeel en onder-
gang. Als antwoord verwees hij naar Jesaja 6:13. ‘Maar evenals bij een tere-
binth of een eik, waarvan na het vellen een tronk overblijft – heilig zaad is
zijn tronk.’ 112

Een belofte, aldus Geelkerken, die uitloopt op de geboorte van Christus,
deze redt de ondergaande wereld. ‘Het Koninkrijk komt! Door het oor-
deel heen.’ Dat lijkt het kenmerkende patroon van veel van zijn preken.113

Al zag hij, als zo vele anderen, in de oorlog een teken van Gods toorn, aan
de gezindheid van God wilde hij niet twijfelen. Hij wist te goed dat de
toorn van God nooit het laatste woord heeft, en het woord berusting
kwam niet over zijn lippen.

In Woord en Geest, dat als gevolg van de oorlogsomstandigheden pas weer
op 31 mei verscheen, publiceerde Geelkerken een artikel over de nieuwe
situatie waarin hij opriep tot bezinning. De predikant van Amsterdam-
Zuid wilde twee dingen vermijden: een somber pessimisme dat alleen
maar naar vroeger kon terugverlangen, én een oppervlakkig optimisme
dat zich zou overgeven ‘aan ijdele dromen, holle verwachtingen, bombas-
tische jubelzangen’ over het totaal andere dat nu op elk gebied ‘het heil
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brengen gaat’. Gelukkig voelden velen zich teruggeworpen op de laatste,
‘de eeuwige vastigheden’ van het mensenleven. Op de Bijbel, die thans,
met nieuwe glans een licht wordt op het pad naar de toekomst. Op Chris -
tus, die niet alleen de Heer is van ons persoonlijk zielenleven, maar ook
van ons individuele en sociale leven ‘in vollen omvang’. Op God zelf, die
in leven en sterven, voor individu en gemeenschap, voor land en volk de
enige toevlucht is en gebieder is en blijft. Aldus Geelkerken over wat hij
bij velen aantrof. Daarna kwam hij tot de pointe van zijn artikel, een op-
roep aan de kerk om terug te keren tot haar eigenlijke roeping en haar ge-
tuigenis van deze ‘laatste en eeuwige vastigheden’ klaar en krachtig en
eendrachtig te laten horen. ‘Wanneer de verschrikkingen van dezen tijd
de Kerk tot deze haar roeping doen opwaken, zij het sterke en vaste mid-
delpunt wordt, waarheen de menschen in hun nood en vragen niet tever-
geefs komen, zij uit haar verbrokkeling en versplintering harer eenheid tot
het besef en de openbaring van haar eenheid wederkeert, zij de menschen
dichter bij elkander en gezamenlijk tot God, Zijn Woord, Zijn dienst, Zijn
vreeze brengt, zal er door de branding van het heden heen gekoerst wor-
den naar een betere toekomst en de verwachting van Gods Koninkrijk de
onverwoestbare hoop in de harten bewaren.’ Het gehele artikel is door-
spekt met versregels uit Da Costa’s Vijf en twintig jaren en eindigt met een
verwijzing naar 2 Petrus 3:17. ‘Gij dan, geliefden, zulks te voren wetende,
wacht u, dat gij niet door de verleiding der gruwelijke menschen mede af-
gerukt wordt, en uitvalt van uwe vastigheid.’

G.J. van Klinken heeft dit artikel gelezen en geduid als een oproep tot verre-
gaande aanpassingen.114 Hij plaatst Geelkerken daarmee tegenover J. Wa -
terink en de geharnaste K. Schilder, en naast H. Colijn.115 Geelkerken, aldus
Van Klinken, ‘bepleitte zelfs een vorm van accommodatie’ aan de door de
bezetting gewijzigde toestand en vormde daarmee een ‘betrekkelijke uit-
zondering’ in de kerkelijke pers. Wat hij onder ‘accommodatie’ verstaat,
legt Van Klinken niet uit. Het is na de oorlog een beladen term geworden,
maar in mei 1940 moest iedereen zich aanpassen. De vraag was alleen hoe
ver men daarin ging. Mijns inziens tast Van Klinken hier mis. Dit artikel
was geen oproep aan zijn lezers tot accommodatie in de beladen, naoor-
logse zin van het woord. Het was een oproep aan de kerk om trouw te blij-
ven aan haar roeping, en het woord accommodatie is dan ook niet op zijn
plaats. Het was Geelkerken om de kwaliteit van de kerk te doen, het was een
vraag om terug te keren tot Gods Woord.

Dat het Geelkerken daarom te doen was, bleek ook toen hij een week later
een oproep aan de kerken publiceerde om tot meer eenheid te komen.116
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Die mocht niet worden opgedrongen van buitenaf. Ze moest geleidelijk
groeien, met respect voor de eigenheid van de betrokken kerken. Van
‘kunst matige en oppervlakkige gelijkschakeling’ kon geen sprake zijn,
maar er diende wel een veel verdergaande vorm van samenwerking te ko-
men dan nu het geval was, ‘niet van buiten af opgelegd, maar door de ker-
ken zelve georganiseerd’. Behalve authentieke oecumenische motieven
speelde op de achtergrond de zorg voor een door de overheid afgedwon-
gen eenheid der kerken, zoals duidelijk bleek toen hetzelfde artikel twee
maanden later in iets uitgebreidere vorm werd opgenomen in een oecu-
menisch tijdschrift.117 Hij wees daarin op het gevaar dat een eenheidskerk
zou ontstaan, een nationale volkskerk, een kerk waarin de uiterlijke een-
heid geen recht zou doen aan de waardevolle eenheid van elk der samen-
stellende delen.118 Blijkbaar vreesde hij een ingrijpen van de Duitse bezet-
ter op kerkelijk terrein, zoals dat ook in Duitsland was gebeurd.119

Kortom, als Geelkerken deze eerste weken na de Duitse inval één grote
zorg heeft gehad, dan was het wel de zorg om de vrijheid van de kerk. Dat
was voor hem de kern van de zaak, zoals bleek toen op 10 september 1940
de algemene vergadering voor het eerst na de inval weer bij elkaar kwam.120

In die zorg om de vrijheid van de kerk was het hem ten diepste te doen om
het Woord Gods, zoals bleek uit zijn reactie op de zelfcensuur van de
ncrv.121 Deze had Geelkerken uitgenodigd voor een Bijbellezing op 15 juni
1940, maar was verplicht de tekst tevoren ter goedkeuring aan de Duitse
autoriteiten voor te leggen. Geelkerken koos als thema Jesaja 6 en diende
de tekst van zijn voordracht op tijd in. De tekst was in die vorm voor de
ncrv niet aanvaardbaar en enkele passages werden geschrapt omdat de
ervaring had geleerd dat deze niet voor de microfoon uitgesproken kon-
den worden. Geelkerken werd gevraagd of hij zich daarin kon vinden, en
zo hij bezwaar had, een andere tekst op te sturen. Het ging om de hier -
boven geparafraseerde passage, waarin Geelkerken zijn zorg uitte over
Europa. Geelkerken antwoordde dat hij daarmee ‘uiteraard’ niet akkoord
kon gaan en dat hij er niet aan dacht om een andere meditatie te schrijven.
‘Indien U gelijk hebt en de door U “doorgehaalde gedeelten niet voor de
microfoon uitgesproken kunnen worden”, zwijg ik liever dan de bood-
schap Gods te vervlakken en krachteloos te maken.’ Daarna was er sprake
van telefonisch contact en volgde opnieuw een brief van de ncrv aan
Geelkerken. Het blijkt dat de ncrv vreesde uitgesloten te worden, ‘waar-
door de belangen van het Koninkrijk Gods geschaad worden’. Voor Geel -
kerken was de aangehaalde passage zo essentieel dat hij zijn voordracht om
des gewetens wille had teruggenomen. De zegsman van de ncrv, K. van
Dijk, meende echter dat het zo erg niet was en herhaalde zijn verzoek om
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de rede toch uit te spreken, in gecensureerde vorm natuurlijk. Een her-
nieuwd onderhoud van Geelkerken met Van Dijk bracht geen nieuwe ge-
zichtspunten meer naar voren, Geel kerken heeft zijn Bijbel lezing niet
uitgesproken.

Ik voeg hier nog aan toe dat Geelkerken op 28 juni 1940 een stukje over
Prins Bernhard schreef vanuit ‘een diep gevoel van verbondenheid en sym -
pathie’ en dat in de rubriek Uit de pers enkele stukken werden geplaatst
waarin men het opnam voor de koningin, die tot verontwaardiging van
sommigen naar Engeland was gevlucht. De redactie van Woord en Geest was
het blijkens het onderschrift eens met deze steunbetuigingen aan de
 koningin.122

Als laatste teken van deze houding wijs ik erop dat Geelkerken met grote
instemming aandacht vroeg voor de brochure van J. Eykman, Wij bouwen
verder.123 Deze brochure, oorspronkelijk een toespraak voor de amvj te
Am sterdam, maakte op velen grote indruk. Eykman richtte zich in het
bijzonder tot de Nederlandse Unie, die bereid was tot vergaande compro-
missen met de bezettende macht. Hij wilde daarvan niet weten, en het
was daarmee de eerste brochure die duidelijk inging tegen de ‘erkenning
van de gewijzigde verhoudingen’, waarbij hij onomwonden verklaarde dat
het enige fundament waarop gebouwd kan worden Jezus Christus is.124

Kort na het verschijnen werd deze brochure reeds door Geelkerken be-
sproken.

Van accommodatie in de latere zin van het woord was bij Geelkerken geen
sprake. Integendeel. En dat geldt het Hersteld Verband in zijn geheel.125

In Amsterdam-Zuid werd op 26 mei 1940 voor Rotterdam gecollecteerd,
wat samen met nagekomen giften zo’n f 850,- opleverde. Ook werden er
goederen ingezameld en naar Rotterdam gebracht.126 Verantwoording werd
afgelegd in de Overtoomsche Kerkbode. Toen kon dat nog, maar voordat het
eerste oorlogsjaar verstreken was, was het blad getroffen door een ver-
schijningsverbod. Aanleiding daarvoor was een uitlating van Geelkerken
over het ‘hoogste goed’. Dat was niet het volk, zoals de Duitse Rijks com -
missaris nog kortgeleden had gesteld, het was evenmin de staat. ‘Wie volk
of staat tot het “hoogste goed” proclameeert, maakt ze tot afgoden,’ schreef
hij. In dat verband citeerde hij Psalm 25:6:

Wie heeft lust den Heer’ te vrezen,
‘t Allerhoogst en eeuwig goed?
God zal Zelf zijn leidsman wezen,
Leren, hoe hij wandlen moet.
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‘t Goed, dat nimmermeer vergaat,
Zal hij ongestoord verwerven,
En zijn Godgeheiligd zaad
Zal ‘t gezegend aardrijk erven.

Dit wekte de woede van A. Seyss-Inquart op, de Rijkscommisaris van Neder -
land, en op zijn instigatie werd het blad door de Sicherheitsdienst verbo-
den.127

Maar ook op een andere manier was de kerk van Amsterdam-Zuid bij de
oorlog betrokken. Oud-gemeentelid J.L. van der Lichte, wiens vader in de
Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers zat, vertelde me hoe
talloze Joden tijdens de oorlog een gastvrij onderduikdak vonden bij le-
den van deze kerk. Tijdens een gemeenteavond in de Zuidwijk-kapel had
Smelik hierom gevraagd, en velen verklaarden zich bereid en kregen
daarom te maken met ‘gezinsuitbreiding’, aldus Van der Lichte. Ook voor
papieren en bonkaarten werd gezorgd.128 Smelik schatte na de oorlog dat
zo’n veertig à vijftig Joden waren gered.129 Ook W. Sels, zoon van de toen-
malige koster, wijst op de rol van de Parkkerk in het verzet. De preekstoel
was gevuld met radio’s, onder de kerkbanken was de inventaris van een sy-
nagoge opgeborgen en achter de plafonds waren fietsen verstopt. Ook was
de Park  kerk een doorgangshuis voor onderduikers als er een razzia op
komst was. 130

Opmerkelijk is het verhaal van Dinah Kohnstamm, sinds 1937 lid van de
gemeente van Geelkerken, een zuster van professor Ph.A. Kohnstamm.131

Ze was op 18 september 1922 in Westerbork terechtgekomen. Uit een brief
van dr. S. Benfey-Kunert aan Geelkerken blijkt dat er over haar positie
werd onderhandeld, maar dat ze ervoor gekozen had om haar zuster en
twee andere huisgenotes niet alleen naar Auschwitz te laten vertrekken.132

Op 24 september werd ze te Auschwitz vermoord. ‘Haar sterke geloof was
haarzelf tot steun, maar met haar eigen, warme en sterke persoonlijkheid
heeft zij ook anderen geholpen in de zo onvoorstelbaar moeilijke omstan-
digheden,’ aldus Dolph Kohnstamm.133

Naast preken en schrijven moest er vergaderd worden. Geelkerkens op-
roep om terug te keren tot de Bijbel was op zich duidelijk genoeg, maar
wat dat voor het kerkelijk leven betekende werd daaruit niet zonder meer
helder. Moest er bijvoorbeeld voor de koningin worden gebeden? Deze en
andere vragen kwamen aan de orde op de vergaderingen van het Convent
van Kerken, later iko genoemd. Het was op voorstel van Geelkerken dat
Buskes de vergaderingen van het Convent ging bijwonen.134 Geelkerken
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wist wat hij aan Buskes had, hij wist wat Buskes van het nationaalsocialis-
me vond en hoe hartstochtelijk Buskes met de kerkstrijd in Duitsland had
meegeleefd. Zijn keuze was niet willekeurig. Waarom hij zelf niet naar
het Convent ging, heb ik niet met zekerheid kunnen achterhalen. Buskes
was geen lid van het deputaatschap voor het contact met de overheid. Dat
Buskes dichter bij Den Haag woonde dan Geelkerken zal een rol hebben
gespeeld, maar misschien speelde ook een rol dat Geelkerken al afgevaar-
digd was naar het Lausanne-comité en daarmee in de Oecumenische Raad
zat. Verder is bekend dat Geelkerken aanvankelijk niet zo gelukkig was
met de oprichting van het Convent en het een ‘merkwaardige doublure
achtte van dat wat de oecumenische beweging reeds betekende’.135 Hoe
dan ook, Buskes heeft het Hersteld Verband in het Convent van Kerken
vertegenwoordigd tot zijn overstap naar de Hervormde Kerk in 1943.136

Zijn optreden werd op 10 september 1940 door de algemene vergadering
gesanctioneerd. Diezelfde vergadering werd hij benoemd tot deputaat
voor het contact met de overheid.137 Toen Buskes in de zomer van 1941
werd gearresteerd, nam Geelkerken zijn taak in het Convent over. Na het
vertrek van Buskes uit het Hersteld Verband in 1943 waren G.W. van Deth
en Geelkerken als vertegenwoordigers van het Hersteld Verband op de
vergaderingen van het Convent/iko aanwezig.

Dat Geelkerken bij het illegale betrokken was, is duidelijk uit de brief van
zijn collega Benfey. Maar het archief van de kerk van Amsterdam-Zuid
vermeldt hierover niets. Dat geldt ook allerlei andere illegale activiteiten.
Ongetwijfeld heeft hij ervan geweten. Maar het lijkt ook waar te zijn dat
Geelkerken minder direct betrokken was bij het kerkelijk verzet dan Bus -
kes of L. Overduin.138 Geelkerken was druk bezig om het Hersteld Verband
met de Nederlandse Hervormde Kerk te laten fuseren.139 Afgaande op het
bewaard gebleven bronnenmateriaal was dat, naast preken, huisbezoek
en catechisatie, zijn belangrijkste bezigheid gedurende de oorlogsjaren.

Op 6 mei 1945 was er een bevrijdingsdienst in de Parkkerk, Geelkerken en
zijn collega Smelik gingen beiden voor. Smelik preekte over Psalm 46:2, de
psalm die Geelkerken had gebruikt tijdens de eerste oorlogsdagen. Geel -
kerken preekte over Lukas 1:68 en 74: ‘Geloofd zij de Heere God, de God
Israels, want Hij heeft bezocht, en  verlossing teweeggebracht zijnen vol-
 ke… dat wij, verlost zijnde uit de hand onzer vijanden, Hem dienen
zou den zonder vreeze.’

‘Een week vol wonderen ligt achter ons!’ zo begon hij, en hij wees op de
voedseldroppings. ‘Hij gaf ons “brood uit den hemel”.’ Hij noemde ver-
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der het ineenstorten van het Derde Rijk en het feit dat Nederland zijn vrij-
heid herkreeg. Maar deze gave is tegelijk een opgave, de bevrijding stelt
tegelijk een verplichting, God maakte ons vrij hem Hem te dienen en ‘zon-
der vrees, vrij, vaardig en vreugdevol, gehoorzaam, gewillig en getrouw
naar den wil van God te leven’. Enkele weken later, op de eerste pinksterdag,
werd een gedenkteken onthuld, een houten reliëf voor het middenpaneel
van de preekstoel, gemaakt door de beeldhouwer Han Richters, een afbeel-
ding van een herder. Er zouden nog twee andere stukken volgen. Smelik
sprak een toepasselijk woord.140
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xv 
De hereniging met de Nederlandse

Hervormde Kerk

twijfel aan het voortbestaan van het hersteld  verband
Dr. J.G. Ubbink, predikant in algemene dienst, zag in 1940 weinig toe-
komst voor het Hersteld Verband en stelde de algemene vergadering voor
een commissie te benoemen om de mogelijkheden van samenwerking
met de Nederlandse Hervormde Kerk te onderzoeken.1 Er kwam veel af-
wijzend commentaar. De kerk van Amsterdam-Zuid bijvoorbeeld vroeg
zich af of het voorstel wel in behandeling kon worden genomen.2 Reden
daarvoor was een gebrek aan accuratesse bij de rondzending: ook niet-
ambtsdragers hadden het stuk ontvangen. Daarbij kwam dat het voorstel
naast het semiofficiële geschrift Plaats en koers uit 1937 bevreemding wek-
te. Daarin immers had men betoogd dat het Hersteld Verband zeer beslist
een eigen rol in het Nederlandse kerkelijk leven had te vervullen. Ook
speelden de persoonlijke omstandigheden van Ubbink een te grote rol, zo
wist men in Amsterdam-Zuid te vertellen.3 Omwille daarvan overstappen
naar de Hervormde Kerk achtte de Amsterdamse afgevaardigde echter
een gevaar.4 Dan was het Hersteld Verband volgens hem nog altijd meer
met de Gereformeerde Kerken in Nederland verwant. Van aansluiting bij
de Hervormde Kerk in zijn huidige staat kon geen sprake zijn.

De preses G. Ubbink vond dit al een inhoudelijke discussie en verklaarde
de brief van zijn oom daarom ontvankelijk.5 Deze laatste kreeg de gelegen-
heid zijn voorstel toe te lichten. Hij verontschuldigde zich voor het feit
dat hij Plaats en koers te veel buiten beschouwing had gelaten, maar ook
daarin wordt gesuggereerd nader contact met de Hervormde Kerk te zoe-
ken, net als in het laatste Jaarboek.6 Verder gaf hij toe, zoals hij eerder in zijn
brief had gedaan, dat er sprake was van persoonlijke motieven. Hij had
een gevoel van overbodigheid en meende elders misschien meer werk te
kunnen vinden. Maar het was niet alleen een persoonlijke zaak. De vraag
immers betrof heel het kerkverband. Veel mooier dan persoonlijke over-
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gangen zou een overgang van heel het Hersteld Verband zijn. Zijn bedoe-
ling was niet het Hersteld Verband zonder meer op te heffen, hij dacht aan
een positie als die van de Waalse gemeenten in de Hervormde Kerk. Niet
liquidatie maar instandhouding van het Hersteld Verband was zijn doel.
Ook de bede van Christus speelde een rol: dat zij allen één zijn.

Buskes reageerde negatief op het voorstel. Hij wilde het praktische (finan-
ciën) en het principiële strikt scheiden en van de nood geen deugd maken.
Omdat de reorganisatievoorstellen van de Hervormde Kerk het niet ge-
haald hadden, kon er van werkelijke eenheid geen sprake zijn, en een lou-
ter organisatorische band zou daarin geen verandering brengen. Hasper
voelde er meer voor. Hij vond dat men met het Hersteld Verband te hoog
had gegrepen. Hij wees onder meer op de financiële nood, op het groeiend
aantal kerken dat steun nodig had en op het tekort aan werkgelegenheid
voor de predikanten.7 Hij wilde wel met Ubbink meegaan, ook al besefte hij
dat er van het Hersteld Verband in de Hervormde Kerk niets zou overblij-
ven.8 Dat leverde hem van de kant van Diepersloot, die geen enkel geeste-
lijk motief in het betoog van Hasper had kunnen ontdekken, het verwijt
op van defaitisme. P.G. van den Hooff, predikant te Hilversum, zag nog
toekomst voor het Hersteld Verband, hij geloofde dat God met deze klei-
ne kerkengroep grote dingen wilde doen.

De vergadering besloot het voorstel van Ubbink af te wijzen. Deze leg-
de 14 dagen later zijn ambt neer en werd hulpprediker in de Hervormde
Gemeente te Leiden. Hij had een gevoel van overtolligheid en voelde zich
bezwaard vanwege de vele financiële problemen van het Hersteld Verband.9

De hereniging heeft hij niet meer meegemaakt, hij overleed in 1944.

oecumenische initiatieven
Het voorstel van Ubbink om nadere samenwerking met de Hervormde
Kerk te zoeken heeft het dus niet gehaald. Toch heeft de gedachte van
Ubbink velen niet meer losgelaten. Ging het echt nog wel, zoals de meer-
derheid van de algemene vergadering meende? Of had Ubbink gelijk en
was er geen toekomst meer voor het Hersteld Verband? Dat sommigen
met hem daaraan twijfelden, blijkt wel uit de bijdrage van K.H. Kroon in
het Jaarboek voor 1940. In een terugblik op het jaar 1939 sprak hij over het
Hersteld Verband als over een ‘verdwijnend kleine kerkengroep’.10 Ubbink
was niet de enige die zijn twijfel aan de toekomst van het Hersteld Ver -
band openbaar maakte! En naarmate dat de tijd voortschreed, nam het
aantal medestanders toe.11

Daarbij kwamen vanaf mei 1940 de oorlogsomstandigheden, die naar het
oordeel van Geelkerken het oecumenisch besef hebben versterkt.12 Alom,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40



385

zo schreef hij een maand na de Duitse inval in Woord en Geest, groeide het
besef dat het nu de tijd was om alles in het werk te stellen om tot meer ker-
kelijke eenheid te komen. Hij wees op het gevaar dat een eenheidskerk
zou ontstaan, een nationale volkskerk, een kerk waarin de uiterlijke een-
heid geen recht zou doen aan de waardevolle eenheid van elk der samen-
stellende delen. Blijkbaar vreesde hij een ingrijpen van de Duitse bezetter
op kerkelijk terrein, zoals dat ook in Duitsland was gebeurd.13 Daarom
achtte hij het verstandig zelf als kerken stappen naar meer kerkelijke een-
heid te zetten, ‘zelfstandig, vrijwillig en langs kerkelijken weg ’, om op die
manier een mate van kerkelijke eenheid te bereiken ‘welke tegenover de
Heer der Kerk verantwoord en plichtmatig’ is.14 Niet al het eigene moest
worden losgelaten. De ene kerk, die de oecumenische beweging voor ogen
stond, zal niet ‘overhaast mogen worden gemaakt, zij zal geleidelijk te
voorschijn groeien’.15 De eerste fase was die van een federatief contact tus-
sen de kerken. Of en wanneer het vervolgens tot eenheid zou komen, wil-
de hij aan Gods leiding overlaten. Concreet sprak hij de behoefte uit aan
een college dat de verschillende kerken zou vertegenwoordigen, onder
meer bij de overheden. Als tweede praktisch punt noemde Geelkerken ge-
meenschappelijke diensten, waarin twee of meer kerken hun gewone kerk-
diensten zouden combineren. Voor de kanselruil zou een algemene rege-
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ling moeten worden getroffen, waarbij voor Geelkerken vaststond dat de
eigen gebruiken, inrichting en belijdenis van de ontvangende kerk door
de gastvoorganger gerespecteerd dienden te worden. Met het oog op de
oudkatholieke Kerk beperkte Geelkerken zich tot zogenaamde Woord -
diensten, dus diensten zonder sacramentsbediening. De opvattingen hier -
over liepen blijkbaar te ver uiteen. In de verkondiging diende men zich te
beperken tot die zaken die kerken gemeenschappelijk beleden. Een derde
punt betrof het toelaten van elkaars leden tot het avondmaal. On ge twijfeld
een omvangrijk programma, en Geelkerken zag hier een taak weggelegd
voor de Oecumenische Raad. Daar zou hij dan ook een voorstel in deze
trant indienen.

Het artikel in Woord en Geest leidde tot een verzoek van de Hervormde
Gemeente van Sloten aan de Gereformeerde Kerk van Amsterdam-Zuid
(in Hersteld Verband) om tot kanselruil te komen.16 Dat voorstel werd met
blijdschap aanvaard. De enige voorwaarde was dat van de kansel van de
Parkkerk niets zou worden verkondigd wat in strijd was met de belijde-
nis. Dat was blijkbaar geen probleem, want op 1 september vond de eerste
kanselruil plaats. Geelkerken preekte in de Pro Regekapel, Ph.J. Faber
preekte in de Parkkerk, naar beide diensten werden ouderlingen afgevaar-
digd. Een paar maanden later was er wederom sprake van kanselruil.17

Ondertussen had Geelkerken zijn ideeën ook als voorstel bij de Oecume -
nische Raad ingediend, die deze toevertrouwde aan het Lausanne-comité.
Dit legde het voorstel aan de zes betrokken kerken voor.18 Dit leidde tot
officieel contact tussen het Hersteld Verband en de Hervormde Kerk. Maar
dat was in 1941. Voor die tijd speelde er nog een ander oecumenisch contact.

Op 2 oktober 1940 besloot de kerkenraad van Amsterdam-Zuid op voorstel
van Geelkerken en Smelik de Gereformeerde Kerk van Amsterdam-Zuid
van het Oud Verband – Zuid (ov) – uit te nodigen om met elkaar in gesprek
te gaan.19 In de brief aan de andere Gereformeerde Kerk van Zuid beklem-
toonde de kerkenraad dat hij zich bewust was van de bestaande verschillen,
maar ook van de bestaande overeenkomst in belijdenis en in kerkinrich-
ting.20 Hij nodigde de kerk van het Oud Verband uit om samen een weg te
zoeken naar wezenlijke eenheid en stelde voor een commissie te benoemen
om over nauwer contact te spreken. Dat voorstel ontmoette in eerste in-
stantie geen bijval bij de broeders, die als voornaamste bezwaar naar voren
brachten te vrezen dat verschillen verdoezeld zouden worden.21 Een an-
der punt was dat ze dit geen kwestie van plaatselijke kerken vonden, maar
meenden dat hierbij classis en synode moesten worden betrokken.

Geelkerken en de zijnen reageerden door te stellen dat ze geenszins de
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verschillen wilden verdoezelen, maar stelden dat ze niettegenstaande de
verschillen toch wilden zoeken naar een openbaring van de bestaande een -
heid.22 Dat het uiteindelijk een zaak was voor het kerkverband, gaf men
toe, maar dat deed niet af aan het feit dat hier ook een taak lag voor de
plaatselijke kerken. De brief eindigde met een hernieuwde uitnodiging
om tot een gesprek te komen. Zuid (ov) liet zich overtuigen en verklaarde
zich bereid tot een gesprek ‘over de onder ons bestaande verschillen’ met als
doel vast te stellen of de zaak van hereniging bij de beide kerkverbanden
aan de orde zou kunnen worden gesteld.23 Daarmee had Zuid (ov) de agen-
da ‘richting Assen gestuurd’. Dat was niet conform de open uitnodiging
van het Hersteld Verband, die niettegenstaande de verschillen had willen
zoeken ‘naar een openbaring van bestaande eenheid’. Toch aanvaardden
Geelkerken en de zijnen de uitnodiging voor een gesprek.

De vergadering vond plaats op 23 april in de Zuidwijk-kapel, beide partij-
en maakten een verslag.24 Afgesproken werd dat zij een lijst met geschil-
punten zouden samenstellen, om dan op een volgende vergadering te be-
zien welke punten behandeld dienden te worden. Maar een volgende
vergadering zou niet plaatsvinden, omdat Zuid (ov) Assen niet ter discus-
sie wilde stellen. Dat bleek voor het Hersteld Verband een conditio sine
qua non. Natuurlijk legde het Hersteld Verband de schuld bij de kerk van
het oude verband en natuurlijk verweerde de kerk van het oude verband
zich tegen dat verwijt.25 Het Hersteld Verband concludeerde dat de kerk
van het oude verband nog steeds achter Assen stond en dat verder overleg
geen zin had. ‘Dat zelfs onze kerken, in belijdenis en inrichting zóó nauw
verwant, zelf bij den klimmenden, bangen ernst van deze dagen voor héél
de Kerk niet dichter bij elkander kwamen, kan onmogelijk goed zijn voor
God en mag onze gewetens niet met rust laten.’26 De kerk van het oude
verband nam van deze reactie ‘met leedwezen’ kennis.27

In een terugblik op dit contact stelde Geelkerken dat de onderhandelingen
slechts schoorvoetend voortgingen, moedwillig werden vertraagd en uit-
eindelijk op niets uitliepen.28 Daarmee was de schuld voor het mislukken
van de gesprekken bij de kerk van het Oud Verband gelegd. Was dat terecht?
In ieder geval valt op dat het gesprek begon met een open uitnodiging om
tot vormen van samenwerking te komen; in dat kader werd gesproken over
kanselruil. Van een eis om afstand van Assen te nemen, was op dat moment
geen sprake, en de welwillende lezer kan in het voorstel juist een poging
zien om Assen te omzeilen. Het was de kerk van het oude verband die in
feite Assen ter sprake bracht door te stellen dat zij per se over de verschil-
len wilde praten. Heeft men niet beseft dat het eigenlijk een onmogelijke
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situatie was? In het Oud Verband voelde men heel goed aan dat men niet
op eigen houtje afstand van Assen kon nemen, en dat was nu juist wat het
Hersteld Verband vroeg, hoe open de uitnodiging ook gesteld was. Daar -
van kan men zeggen dat het Hersteld Verband wel heel erg naïef is ge-
weest. Of was het doelbewuste strategie om de weg te banen voor gesprek-
ken met de Hervormde Kerk? Nog voordat het gesprek tussen beide kerken
had plaats gevonden, wist Geelkerken al dat een fusie met Zuid alleen mo-
gelijk was als Assen herroepen zou worden en zag hij meer perspectief in
gesprekken met de Hervormde Kerk.29 Vooral dat gevoelen, verwoord tij-
dens een over leg met een hervormde synodale commissie, geeft aan de on-
derhandelingen met de Gereformeerde Kerk van Amsterdam-Zuid iets
onwaarachtigs.

Zoals reeds ter sprake kwam, heeft Geelkerken een motie bij de Oecume ni -
sche Raad ingediend om de samenwerking tussen de kerken te bevorderen.
Hij bepleitte daarin, net zoals in zijn artikel in Woord en Geest, de oprich-
ting van een gezamenlijk vertegenwoordigend lichaam; het bevorderen
van gemeenschappelijke godsdienstoefeningen en kanselruil; erkenning
van elkaars doop en toelating tot de viering van het avondmaal. Besloten
werd de motie voor te leggen aan het Lausanne-comité, dat op zijn beurt
besloot de vragen door te sturen naar de deelnemende kerken.

Zo kwamen de vragen van Geelkerken terecht op de algemene vergade-
ring van het Hersteld Verband, dat zich in zijn vergadering van 11 maart
1941 achter het antwoord stelde dat scriba Van Deth al eerder, namens het
moderamen, had verzonden.30 De voorstellen van het Lausanne-comité
waren geheel in de geest van de tot nu toe door het Hersteld Verband ge-
volgde gedragslijn, zo schreef hij, en ze zouden ongetwijfeld ook door de
algemene vergadering worden toegejuicht. Het moderamen was dan ook
bereid medewerking te verlenen aan de oprichting van een vertegenwoor-
digend lichaam en aan het organiseren van gemeenschappelijke kerk-
diensten. Van Deth had het goed gezien, want inderdaad stelde de alge-
mene vergadering zich achter de voorstellen van het Lausanne-comité.

De brief van het Lausanne-comité en de artikelen van Geelkerken kwa-
men tevens onder ogen van de Algemene Synodale Commissie van de
Hervormde Kerk.31 Deze benaderde de Commissie voor kerkelijk over-
leg,32 die haar subcommissie Kerk en kerken de opdracht gaf om te onder-
zoeken welke verschillen er volgens Geelkerken bestonden tussen de Her -
vormde Kerk en het Hersteld Verband die een eventuele fusie in de weg
zouden staan.33 De eerste ontmoeting had een verkennend karakter en
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werd gehouden met Geelkerken persoonlijk, niet in zijn hoedanigheid
als afgevaardigde van het Hersteld Verband.34 Tijdens dat gesprek merkte
Geelkerken op dat het enige en principiële bezwaar was de leervrijheid in
de Hervormde Kerk.35 Nu al over fusie spreken achtte hij daarom onjuist,
wel wilde hij zoeken naar een intensivering van de samenwerking, waarbij
het Hersteld Verband zijn eigen karakter en bevoegdheid zou houden.
Kennelijk was dit alles genoeg om een vervolgvergadering af te spreken, op
verzoek van Geel kerken ‘langs den kerkelijken weg’. Met andere woorden:
Geelkerken wilde dat dit gesprek gevoerd zou worden met de ‘deputaten
hv voor de verhouding tot andere kerken’. Hem werd verzocht een schema
voor een dergelijke samenwerking te ontwerpen.

Die volgende vergadering was inderdaad een vergadering van kerk en
kerken met de deputaten van het Hersteld Verband voor de verhouding
tot andere kerken, en er lag een schema ter tafel. Het was van Geelkerken
en Berkelbach samen.36 Nadat er enige wijzigingen in waren aangebracht,
werd besloten het schema in eigen kring te bespreken. Geheel in de lijn
van Ubbink werd gedacht aan een apart ressort voor het Hersteld Ver band,
zoals dat ook bestond voor de Waalse gemeenten.

Aan hervormde kant leidde dit ertoe dat de synode van de Hervormde
Kerk een commissie benoemde om met het Hersteld Verband te gaan on-
derhandelen.37 Geelkerken en zijn mededeputaten stelden de algemene
vergadering van het Hersteld Verband voor hun handelingen goed te keu-
ren.38 Tevens stelden ze voor dat het Hersteld Verband de bereidheid zou
uitspreken tot samenwerking met de Hervormde Kerk, met als doel om
uiteindelijk tot hereniging te komen. Voorwaarde was wel dat het eigen
karakter van het Hersteld Verband daardoor niet zou worden aangetast.
Het laatste deel van hun voorstel betrof een brief aan de synode van de
Hervormde Kerk, waarin dit alles werd kenbaar gemaakt.

De discussie tijdens de algemene vergadering spitste zich toe op de leer-
vrijheid. Deputaten reageerden bij monde van Geelkerken dat zij de ‘kost -
bare goederen’, i.c. de trouw aan de belijdenis, niet wilden prijsgeven,
maar dat vroeg de Hervormde Kerk ook niet. Die stelde juist een vorm van
samenwerking op prijs waarbij het Hersteld Verband zijn eigen karakter
zou bewaren. De kerk van Den Haag deed het voorstel contact te leggen met
de synode van de Gereformeerde Kerken om met elkaar te spreken over her -
eniging. Geelkerken verklaarde daarop dat besprekingen in Amsterdam-
Zuid en elders geen reden gaven om te denken dat op het ogenblik of in de
naaste toekomst sprake zou kunnen zijn van een helen van de breuk.39

Hasper had in Den Haag andere ervaringen en maakte daarom bezwaar
tegen het voorstel van deputaten.40 Ondanks dit en ander commentaar ging
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de algemene vergadering met de handelingen van de afgevaardigden ak-
koord en werd de voorgestelde brief geschreven.Geelkerken en zijn collega
Van den Hooff werden benoemd om het overleg met de Hervormde Kerk
verder vorm te geven, bijgestaan door ouderling C.A. van der Smit.

de commissie voor overleg met de nederlandse 
hervormde kerk

Zo kwamen de (hervormde) synodale commissie voor het overleg met de
Gereformeerde Kerken (in Hersteld Verband) en de commissie voor het
overleg met de Nederlandse Hervormde Kerk van de Gereformeerde
Kerken in Nederland (in Hersteld Verband) tot een gezamenlijk overleg,
dat in 1942 een conceptovereenkomst klaar had. Deze was in hoofdlijnen
gelijk met het schema dat eerder door Geelkerken en Berkelbach was ont-
worpen.41 Anders dan in het eerste ontwerp vormden nu niet de kerken
van het Hersteld Verband gezamenlijk een zelfstandig ressort, maar elk
der kerken bleef zelf een ressort, dat bevoegd was zijn kerkelijk leven te
voeren naar de beginselen vastgesteld in artikel 2 en 3 van de kerkorde van
het Hersteld Verband. Voor het overige betrof het grotendeels aanvullin-
gen en redactionele wijzigingen.

Op de algemene vergadering van 24 en 25 maart 1942 deden deputaten
verslag.42 Nadrukkelijk werd gestipuleerd dat van een fusie geen sprake
kon zijn zolang aan het grootste bezwaar van het Hersteld Verband, de
heersende leervrijheid in de Hervormde Kerk, niet tegemoet was gekomen.
Van een hereniging was in de conceptovereenkomst dan ook geen zweem
te vinden, verzekerden deputaten in hun begeleidende brief. Tijdens de
discussie bleek dat de kerken zeker niet afwijzend stonden tegenover de
conceptovereenkomst, maar dat er allerlei vragen leefden en dat er bezorgd-
heid heerste.43

Besloten werd de vergadering op te schorten, de kerken te horen en daar -
na de vergadering voort te zetten. Aldus geschiedde. In de tussenliggende
tijd hebben deputaten overal voorlichting gegeven en op basis daarvan een
uitvoerige memorie samengesteld.44 Daarin vertelden ze eerst iets over
het ontstaan van de conceptovereenkomt, vervolgens kwam de aard van de
overeenkomst aan de orde. Deputaten waren ervan overtuigd dat ener-
zijds een zo nauw mogelijk verband met de Hervormde Kerk geschapen
was, maar dat anderzijds het confessioneel en kerkrechtelijk karakter van
het Hersteld Verband behouden was gebleven. Uitdrukkelijk namen ze
het misverstand weg dat er van een fusie sprake zou zijn. In verband met
de leervrijheid in de Hervormde Kerk, zo herhaalden ze, was dat uitgeslo-
ten, en waar sommige bepalingen iets anders deden vermoeden, namen
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deputaten de moeite dat uit te leggen. Ze wezen ook op de voordelen van
deze overeenkomst. Voor de predikanten en kleine kerken bood het sche-
ma zeer veel mogelijkheden. De kerken konden plaatselijk wellicht fuse-
ren, predikanten konden hun vleugels wijder uitslaan. In het laatste deel
van deze memorie kwam de geestelijke achtergrond van de samenwerking
aan de orde. Allereerst werd benadrukt dat deze stap in de kern van de
zaak een uitnodiging aan andere kerken was om dezelfde stap te zetten en
het was zeker niet de bedoeling de hereniging met de Gereformeerde
Kerken voorgoed af te snijden. Een volgend punt dat werd genoemd was
dat de Hervormde Kerk niet meer was wat zij ten tijde van Afscheiding en
Dolean tie was geweest. ‘En wij behooren de Ned. Herv.Kerk te beoordee-
len naar wat zij thans is.’ Hereniging achtten deputaten mogelijk zodra de
principiële hindernis was verwijderd. Verder hoopten deputaten dat het
oecumenisch bewustzijn door deze stap gestimuleerd zou worden. Maar
ook zou het Hersteld Verband zich er voortdurend rekenschap van moe-
ten geven in hoeverre zijn bijzondere positie gerechtvaardigd was door
handhaving van de belijdenis en naleving van de kerkorde. Om in deze
overeenkomst reden te zien zelf nu al hervormd te worden of terug te ke-
ren naar het Oud Verband was in strijd met de geest van dit ontwerp. Juist
dit ontwerp benadrukte de eigen roeping van het Hersteld Verband, zo
stelden deputaten.

Aldus voorbereid kwam de algemene vergadering op 27 mei 1942 sa-
men voor het vervolg van de opgeschorte vergadering. Alle kerken deden
verslag van hun bevindingen. In het algemeen was de bereidheid om in te
stemmen met de conceptovereenkomst gegroeid. Opvallend is dat Buskes
voorstelde om niet te veel haast te maken zonder het concept principieel
af te wijzen. Hij onthield zich van stemming, net als de kerk van Oos ter -
end. De kerk van Den Haag stemde tegen, evenals een Rotterdamse afge-
vaardigde en een van de afgevaardigden uit Zaandam.45 De (hervormde)
synodale commissie kreeg van dit besluit bericht.46

De algemene synode van de Hervormde Kerk wees deze overeenkomst in
haar vergadering van 29 juli 1942 af, het Hersteld Verband werd hiervan
pas officieel per brief van 26 augustus 1942 op de hoogte gesteld, hoewel
het uit de persberichten al eerder bekend was.47 Er leefden kerkrechtelijke
bezwaren tegen de figuur van het eigen ressort, en de door het Hersteld
Ver band gewenste zelfstandigheid achtte de synode een verhindering voor
werkelijke samenwerking. Ten aanzien van het belijdend karakter van de
Hervormde Kerk zou het Hersteld Verband te veel een toeschouwer blijven.
De leervrijheid in de Hervormde Kerk achtte men te zeer onderstreept,
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alsof er sinds Afscheiding en Doleantie niets was veranderd. Hierin miste
de synode de bereidheid om mee te zoeken naar een uitweg uit de moei-
lijkheden. Voor een wezenlijke samenwerking ging de conceptovereen-
komst niet ver genoeg. Een aparte vertegenwoordiging van het Hersteld
Verband bij de overheid ontmoette daarom eveneens veel bezwaren.48

Desondanks had de synode haar commissie nog niet gedechargeerd, maar
haar opgedragen om de afwijzing van dit concept en de overwegingen die
daartoe hadden geleid met de deputaten van het Hersteld Verband te be-
spreken ‘afwachtende of Uwerzijds een ander en nauwer contact met de
Nederlandsche Hervormde Kerk zou worden begeerd’. Berkelbach had de
indruk dat men aan hervormde zijde niet bereid was tot een geleidelijke
hereniging te komen.49

Een en ander leidde tot grote teleurstelling bij het Hersteld Verband,
maar men sprak toch de bereidheid uit om in gesprek met de Hervormde
Kerk te blijven. Wel vroegen deputaten van de algemene vergadering een
uiterste grens van de principiële houding vast te stellen, hetgeen erop neer-
kwam dat nogmaals het belang van de artikelen 2 en 3 van de kerkorde van
het Hersteld Verband werd benadrukt.50

Direct na het bekend worden van de synodale beslissing hadden Ber kel -
bach en Geelkerken contact met elkaar, en reeds op 28 augustus was er een
eerste vergadering van beide commissies van overleg, dus: twee dagen na-
dat het antwoord van de synode officieel bekend was.51 Bijna een jaar later
lag een nieuwe conceptovereenkomst ter tafel.52 Er was sprake van een
contractuele samenwerking, gericht op hereniging. De figuur van zelf-
standige ressorten was losgelaten, er kwam een permanente Commissie
van contact met een welomschreven taak, waartoe met name ook behoorde
de zorg voor de belijdenis. Bij de overheid hielden beide een eigen vertegen-
woordiging.53 De (hervormde) synode ging op 4 augustus 1943 akkoord,
de algemene vergadering op 12 oktober 1943.54

tussenspel
Herngreen wijst erop dat het verlangen om uit het isolement te geraken
in het Hersteld Verband steeds sterker werd.55 Bovendien waren er allerlei
verschuivingen in de Hervormde Kerk aan de gang die als katalysator werk -
ten op de bereidheid om nauwer met haar samen te werken. Deze kerk
was de facto een belijdende kerk geworden. Het administratieve bestuur
handelde alsof zij ‘de belijdende mond der kerk was’. Verder was onder
leiding van K.H.E. Gravemeijer, H. Kraemer en W. Banning een beweging
van Gemeenteopbouw van de grond gekomen, die bedoelde de ge meen ten
op te wekken om een sprekende, apostolaire en belijdende kerk te zijn.56
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Met het aanwijzen van deze ontwikkelingen heeft Herngreen zeker een
punt van belang genoemd, maar hij vermeldt niet dat het Hersteld Ver band
in toenemende mate geplaagd werd door financiële perikelen. Er waren
gedurende de oorlogsjaren grote financiële problemen voor de kerken van
Baarn, Middelburg, Zaandam, Arnhem en Zandvoort. Om deze problemen
gemakkelijker het hoofd te kunnen bieden had men de bestaande fond-
sen gecentraliseerd in een nieuw deputaatschap, het deputaatschap voor
Financieel Beheer, Advies en Controle (fac), dat tot taak had om alle finan-
ciële arbeid te coördineren en te zoeken naar een oplossing voor de finan-
ciële problemen.57

Behalve dat er financiële problemen waren, was er sprake van een lang-
zame leegloop van het Hersteld Verband, althans wat de predikanten be-
treft. J.G. Ubbink was kort na het afwijzen van zijn voorstel hervormd ge-
worden, H.C. van den Brink verliet in datzelfde jaar het Hersteld Verband
omdat hij van oordeel was dat dit steeds minder aanspraak kon maken op
de naam gereformeerd. In 1942 legde G. Ubbink zijn taak als predikant
neer.58 In datzelfde jaar werd K.H. Kroon hervormd predikant, uit teleur-
stelling over het zwakke optreden van het Hersteld Verband in de oorlog
én om financiële redenen.59 Begin 1943 werd bekend dat P. van der Vloed
eveneens overstapte naar de Hervormde Kerk.60 In de oorlogsjaren verlie-
ten dus vijf predikanten het Hersteld Verband, voor de oorlog waren er ook
al zes vertrokken.

Bij dit alles kwam nog het vertrek van Buskes in 1943.61 Hij was bena-
derd door de Amsterdamse predikant K.H. Miskotte met de vraag of hij
bereid was eventueel een beroep in Amsterdam aan te nemen voor het
werk onder de arbeiders. Aan zijn collegae meldde Buskes per brief in eer-
ste instantie dat hij er veel voor voelde.62 Hij kreeg daarop veel reactie, zo-
als zijn biograaf constateerde. Geelkerken bijvoorbeeld schreef hem dat
hij ‘met bezorgdheid’ van de brief van Buskes had kennisgenomen.63 Hij
vreesde onder meer dat de onderhandelingen met de Hervormde Kerk in
zeer ernstige mate bemoeilijkt, zo niet onmogelijk zouden worden. Aan
hervormde zijde zou de overtuiging zich vastzetten: ‘Ze komen toch wel
over!’64 Tevens wees hij op het vertrouwen van de gemeenteleden in hun
predikanten. Steeds was gesproken over het eigen karakter van het Her -
steld Verband, dat belette om zonder meer hervormd te worden, steeds
was aangedrongen op trouw aan het eigen kerkelijk leven. ‘En nu zien zij
den eenen predikant na den ander naar de Herv. Kerk overgaan; nu zelfs
ook ds Buskes!’ Geelkerken kon zich niet voorstellen dat Buskes de grote
gevolgen van een overstap voor zijn rekening zou willen nemen. G.W. van
Deth meende zelfs dat van Buskes’ beslissing het lot van het Hersteld Ver -
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band afhing.65 Hij vreesde onder meer dat door het vertrek van Buskes velen
het besef zouden verliezen dat het Hersteld Verband een eigen roeping
had. Verder wees hij op de financiële gevolgen. Hij vreesde dat als er geen
stappen werden ondernomen om te fuseren met de Hervormde Kerk het
Hersteld Verband een langzame dood zou sterven. Kortom, Van Deth hield
Buskes voor om als Hersteld Verband in zijn geheel te fuseren met de
Hervormde Kerk. En Van Deth was niet de enige.

Een paar weken later meldde Buskes zijn collegae dat hij voor het be-
roep van Amsterdam had bedankt. ‘Ik moest kiezen tusschen kerkelijke
trouw en evangelische roeping.’66 Slechts een enkele collega had blijk ge-
geven de betekenis van het werk waarvoor Buskes was geroepen te ver-
staan, hetgeen hem zeer teleurgesteld had. Als dat onder de predikanten
al zo lag, hoeveel te meer zou dat het geval zijn in de kerken. Daarom wil-
de hij met deze dingen rekening houden. ‘Ik doe het uit overtuiging,
maar niet met blijdschap.’ Ook dit besluit riep allerlei reacties op, onder
meer van Smelik, aanvankelijk niet blij met het aanstaande vertrek van
Buskes. Hij meende dat Buskes ‘evangelische roeping’ zwaarder moest la-
ten wegen dan ‘kerkelijke trouw’.67 Diep in zijn hart was Buskes het daar-
mee eens, zo schreef hij enkele weken later aan zijn collegae.68 In hervormd
Amsterdam had men met zijn afwijzing geen genoegen genomen en er was
opnieuw een gesprek geweest. Het resultaat was dat hij het beroep toch
had aangenomen. De algemene vergadering stelde hij op de hoogte in een
brief van 22 maart 1943.69

Maar dit was nog niet alles. Van Deth had al gewezen op mogelijke finan-
ciële gevolgen, en dat gebeurde ook in het rapport van het deputaatschap
fac.70 De benauwende vraag, aldus het rapport, was gerezen wat er in de
harten van de predikanten leefde. ‘Zijn zij nog wel ten volle overtuigd van
het geestelijk bestaansrecht van ons Kerkverband?’ En: ‘Welke waarbor-
gen kunnen zij [de predikanten] bieden tegen een verder verloop wanneer
in de toekomst de Hervormde Kerk blijft lonken met aantrekkelijke aan-
biedingen?’ Als zij menen dat dit bestaansrecht dubieus is geworden,
hebben zij de plicht om de kerken daarvan onmiddellijk op de hoogte te
stellen. De predikanten die het Hersteld Verband verlaten hebben, zo con -
stateerde men verder, zijn allen hervormd geworden. De vraag rees of het
niet beter was met ‘lock, stock and barrel’ over te gaan naar de Hervormde
Kerk. Veel leden voelden zich geestelijk verward en gedrukt. Daarom wis-
ten deputaten fac zeker dat het vertrek van Buskes gevolgen zou heb-
ben, en het deputaatschap achtte zich niet in staat zijn werk ‘onverzwakt’
voort te zetten. Het vreesde dat velen zouden gaan twijfelen aan het voort-
bestaan van het Hersteld Verband en dat zou gevolgen hebben voor de fi-
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nanciën. Hoe zou men anderen (predikanten en gemeenteleden) ervan
kunnen weerhouden hervormd te worden? De commissie kon haar werk
niet voortzetten zolang de ‘geestelijke situatie’ niet was opgehelderd. Het
zou bovendien niet fair zijn nu van de leden een ‘uiterst financiële inspan-
ning’ te vergen. Het deputaatschap vroeg daarom een ‘forsche uitspraak
over het geval Buskes’ en alles wat daarmee samenhing. Kwam die niet,
dan kon de algemene vergadering niet langer rekenen op verdere mede-
werking van deputaten.

Toen de algemene vergadering op 24 en 25 maart samenkwam, lag er ge-
noeg vuurwerk op tafel. De brief van Buskes leidde dan ook tot een emo -
tionele discussie.71 Geelkerken kon niet inzien dat het bijzondere van de
werkkring van Buskes diens bezwaren tegen de Hervormde Kerk weg-
nam. Ook meende hij dat de inbreng van het Hersteld Verband in het con-
tact met de Hervormde Kerk, de confessionele gebondenheid, door deze
individuele overgang was verzwakt. J.D.J. Roos, deputaat fac, verweet
Bus kes een tekort aan kerkelijk besef en wilde van de overige predikanten
een verklaring dat zij overtuigd waren van hun roeping in het Hersteld
Verband en een beroep naar elders zouden afwijzen. Zover kwam het uit-
eindelijk niet, maar er ging wel een brief naar de kerken over het afscheid
van Buskes.72 Daarin verzekerde de algemene vergadering dat het geen
‘begeerte was naar de Herv. Kerk als zoodanig, maar dat Ds. Buskes zich
geroepen voelt tot het bezetten van een evangelisatiepost, die in dit geval
nu eenmaal in de Herv. Kerk zich bevindt’. Alle kerken en de predikanten
echter hadden als hun vaste overtuiging uitgesproken dat zij het als hun
roeping zien ‘onverzwakt’ door te gaan met hun werk in het Hersteld
Verband, ‘in de reformatorische lijn der Gereformeerde Kerken (in h.v.)
en in onderlinge solidariteit’.

Buskes kon hier redelijk tevreden mee zijn, het religieuze karakter van
zijn stap was erkend, maar wie dat wilde, kon in deze verklaring ook lezen
dat men zich desondanks als Hersteld Verband in de steek gelaten voelde.
Dat was ook de stemming van de vergadering geweest. Smelik zag welis-
waar menselijkerwijs gesproken geen toekomst voor het Hersteld Verband,
maar vond toch dat als er een oplossing moest komen, het een gezamenlij-
ke moest zijn. Dat was ook de kern van het verwijt dat Geelkerken Buskes
maakte, en Van Deth zag in de beslissing van Buskes een verbreken van de
solidariteit. Het moet een zware avond voor Buskes zijn geweest, hij voel-
de zich beschuldigd van ontrouw aan de door God gewezen weg en achtte
het ‘niet gering’ dat men zijn daad een verbreken van de solidariteit noem-
de en vroeg zich af of men dat ook vond van ds. P. van der Vloed (die een
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paar weken eerder was overgestapt naar de Hervormde Kerk).73 Zo was de
sfeer toen men besloot eerdergenoemde verklaring over deze zaak aan de
kerken te sturen.

Waar Herngreen stelt dat het verlangen om uit het isolement te geraken
steeds groter werd, heeft hij niet helemaal ongelijk, maar in deze fase van
het proces, begin 1943, is dat toch wat sterk uitgedrukt. Er was meer aan
de hand, het aantal mensen dat heimelijk of openlijk twijfelde aan de toe-
komstmogelijkheden van het Hersteld Verband groeide. Daarbij speel-
den financiële motieven én het vertrek van drie predikanten binnen de
tijd van een jaar (Kroon, Van der Vloed en Buskes) minstens zo’n grote rol
als de oecumenische motieven.

de nieuwe conceptovereenkomst goedgekeurd
Zoals gezegd was de nieuwe conceptovereenkomst in de zomer van 1943
klaar, in het najaar werd zij zowel door de algemene vergadering als door
de hervormde synode goedgekeurd. Daarna ging dit concept de Her -
vormde Kerk in voor nader advies. In de zomer van 1944 kwam het terug.
De vraag of een Hersteld Verband-predikant die een beroep aannam, eerst
nog lid van de Hervormde Kerk zou moeten worden met het daarbij beho-
rende ritueel van de toelating tot de evangeliebediening, zorgde voor een
vertraging, die als gevolg van de oorlogsomstandigheden zou duren tot het
einde van de oorlog.74 Vanaf 17 september staakten de spoorwegen en was
er tot de bevrijding geen treinverkeer in bezet Nederland meer mogelijk.

De algemene vergadering van het Hersteld Verband kwam op 24 en 25 juli
1945 voor het eerst sinds een jaar weer bij elkaar en besprak onder meer de
relatie tot de Hervormde Kerk.75 Deputaten voor samenspreking met de
Nederlandse Hervormde Kerk hadden hun rapport samengesteld, dat
door Geelkerken ter vergadering werd voorgelezen.76 Hij begon met de
vermelding van het onzekere lot van deputaat C.A. van der Smit, die, naar
later bleek, in Duitse gevangenschap was omgekomen.77 Vervolgens memo-
reerde hij de lotgevallen van de conceptovereenkomst, schetste de proce-
dure die aan hervormde zijde nog moest worden gevolgd en concludeer-
de dat deze overeenkomst niet voor 1 januari 1946 in werking zou kunnen
treden. ‘Tegenover de betreurenswaardige vertraging in de regeling on-
zer betrekkingen met de Herv. Kerk staat de zeer verheugende wijziging,
die sinds onze vorige Algemeene Vergadering, zoowel wat de Herv. Kerk,
als wat onze kerken aangaat in de situatie is gekomen.’ Lovend sprak hij
over de wijze waarop de Hervormde Kerk gedurende de oorlogsjaren bij
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monde van haar synode en ook anderszins als ‘getuigende Christus-belij-
dende kerk’ was opgetreden. Er was sprake van ‘geestelijke veranderin-
gen’. Ook wees Geelkerken op de reorganisatievoorstellen die in het voor-
jaar van 1944 waren goedgekeurd. Dit alles rechtvaardigde de conclusie
dat de Hervormde Kerk niet meer de kerk van 1834 en 1886 was, maar be-
zig was zich ‘krachtig te vernieuwen’ in reformatorische richting, zowel
op het terrein van haar organisatie als wat betreft haar belijdenis. Dit alles
heeft ook invloed gehad op het Hersteld Verband, naast de ‘bange oorlogs -
ervaringen’ en de ‘jammerlijke inzinking van de Gereformeerde Kerken
(o.v.)’. Met andere woorden: de weerstand tegen een hereniging met de
Hervormde Kerk was minder geworden, maar dat gold ook het verlangen
om terug te keren naar de Gereformeerde Kerken. Met nadruk noemde
Geelkerken het in strijd met het oecumenisch ideaal als mensen – gemeen -
te leden of predikanten – of kerken op eigen gelegenheid zouden over-
gaan naar de Hervormde Kerk. Anderzijds zou het ook in strijd zijn met
het oecumenisch ideaal als het Hersteld Verband zou willen wachten tot-
dat de Hervormde Kerk ‘naar ons oordeel genoegzaam gereorganiseerd en
genoegzaam gereformeerd zou zijn’. ‘Wij hebben als Gereformeerde ker-
ken in h.v. gezamenlijk te handelen; en wij hebben niet minder in dit tijds-
gewricht te handelen.’ De conceptovereenkomst wees hier de goede weg
door de instelling van een Commissie van contact. Iedere andere weg zou
tot grote vertraging leiden, zo besefte het deputaatschap. Met andere woor -
den: geen getreuzel meer, maar ook geen overhaast handelen, en de reeds
gebaande wegen getrouw bewandelen, dat was het advies van deputaten.

Na enige discussie over enkele ingekomen stukken, sprak men ‘met
groote eenstemmigheid en beslistheid’ de wens uit om in de lijn van deze
conceptovereenkomst zo spoedig mogelijk te komen tot een hereniging
van het Hersteld Verband met de Hervormde Kerk.78 Verder benoemde de
vergadering de leden voor de Commissie van contact.79

Aan hervormde zijde verliep het proces iets minder gemakkelijk, voor een
belangrijk deel om procedurele redenen. Op 7 augustus 1945 keurde de al-
gemene synode de wijzigingen goed die voortkwamen uit de considera-
ties.80 Toen de Algemene Synodale Commissie constateerde dat de Pro -
vin ciale Kerkbesturen zich in de nieuwe voorstellen konden vinden, werd
de overeenkomst aangenomen en werd bepaald dat zij op 1 januari 1946 in
werking zou treden. Desondanks ontstond nieuwe vertraging, gevolg
van de veranderende organisatiestructuur van de Hervormde Kerk. Druk
overleg volgde, en uiteindelijk besloot de generale synode op 14 december
1945 de conceptovereenkomst te aanvaarden, ‘behoudens goedkeuring
van de classicale vergaderingen’.81
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De classicale vergaderingen hebben de gevraagde goedkeuring op 13 fe-
bruari 1946 verleend, ‘vrijwel unaniem’, de Commissie van contact was
toen al aan het werk.82 De algemene vergadering van het Hersteld Ver -
band nam de definitieve tekst van de overeenkomst op 29 januari 1946
aan.83 Bovendien herhaalde zij op voorstel van de deputaten haar uit-
spraak van juli en sprak dus opnieuw de wens uit dat het zo snel mogelijk
tot hereniging zou komen. Daarna werd het deputaatschap opgeheven.
Het had zijn taak vervuld. Vervolgens was het woord aan de Commissie
van contact, die een ‘algemeen plan voor de hereeniging’ had opgesteld.84

Dat werd aangenomen. Een uitvoerig overzicht van de stand van zaken is
in de notulen opgenomen.

De overeenkomst tussen het Hersteld Verband en de Nederlandse Her -
vormde Kerk werd getekend op woensdag 6 maart 1946.85 In diezelfde zit-
ting sprak de synode uit dat ook zij de hereniging begeerde en nam zij het
besluit om aan deze hereniging haar ‘volle medewerking’ te verlenen.
Daartoe werd een aantal richtlijnen vastgesteld, grotendeels gelijk met de
richtlijnen zoals deze eerder door de algemene vergadering op advies van
de commissie van contact waren vastgesteld.86 Zowel predikanten als ou-
derlingen en diakenen zouden na fusie hun ambtelijke dienst blijven
voortzetten in de nieuwe gemeente. Overeenkomsten voor plaatselijke
hereniging dienden te worden goedgekeurd door de commissie van con-
tact, de hereniging voor de beide kerkgemeenschappen werd vastgesteld
op 15 mei 1946. De taak van deze commissie was verder alles te verzorgen
wat nodig was om de 15de mei de hereniging te laten doorgaan. Een reeks
van vergaderingen volgde. Na de 15de mei 1946, de officiële datum van her-
eniging, ging deze commissie verder als commissie van afwikkeling.87

Op de samenkomst van de algemene vergadering van 30 april bracht de
commissie van contact verslag uit van de stand van zaken.88 Het was een
typische regelvergadering, met veel aandacht voor de financiële afwikke-
ling en de onwillige houding van de kerkenraad van Oosterend, die niet
meewilde naar de Hervormde Kerk.89

Op woensdag 15 mei 1946 kwam de algemene vergadering voor het laatst
samen, natuurlijk in de Parkkerk, waar zij als voorlopige classis in 1926
ook de eerste maal vergaderd had, en natuurlijk onder voorzitterschap van
Geelkerken, net als toen.90 Anders dan andere keren waren de afgevaar-
digden deze maal met het oog op de plechtige herenigingssamenkomst
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later die dag in het deftig zwart gekleed, zo meldde de Amstelveense predi-
kant M. Hinlopen, die voor Het Kerkblad een verslag schreef. De vergadering
werd geopend met het zingen van Psalm 90:1.

Gij zijt, o Heer, van d’ allervroegste jaren
Voor ons geweest een toevlucht in gevaren.
Eer berg en rots uit niet geboren waren,
Eer d’ aarde rustt’ op hare grondpilaren
Van eeuwigheid, o God Die eeuwig leeft,
Zijt Gij de God, Die eind noch oorsprong heeft.

De ochtend werd besteed aan de afhandeling van de nog resterende za-
ken, waaronder de aanvraag van de kerk van Den Haag van het vervroegd
emeritaat voor Hasper. Maar het belangrijkste agendapunt was het goed-
keuren van de ‘Acte van Hereeniging’. Dat verliep probleemloos, en na de
toespraak van Van den Hooff tot Geelkerken en de gebruikelijke afslui-
ting van de vergadering volgde er een broodmaaltijd. Het notulenboek
eindigt met de letters sdg, Soli Deo Gloria. Daarmee kwam een eind aan
de twintigjarige geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Neder -
land (in Hersteld Verband).

’s Middags had in de Nieuwe-Zijdskapel te Amsterdam een samenkomst
plaats van de afgevaardigden van de Hersteld Verband-kerken en van die
Hervormde Gemeenten waarmee op plaatselijk niveau hereniging tot
stand was gekomen, evenals vertegenwoordigers van de hervormde syno-
de, het moderamen van de algemene vergadering en de leden van de com-
missie van contact. De vergadering stond onder leiding van de preses van
de generale synode, W.A. Zeydner. Geelkerken merkte onder meer op dat
het Hersteld Verband altijd beseft had een noodwoning betrokken te heb-
ben. Maar men had behoefte aan ‘ruimer behuizing en aan betrokken wor-
den in een grooter taak’. Dat die kans gekomen was, achtte hij een door
God gegeven uitweg. De hereniging noemde hij een wolkje als eens mans
hand, ‘God make haar tot een overvloedige regen’, daarmee verwijzend
naar het verhaal uit 1 Koningen 18, waar beschreven wordt hoe Elia getuige
is van de naderende regen die een einde maakte aan de jarenlange droog-
te. Zeydner hoopte dat het Hersteld Verband zou zijn als de Moezel, die,
eenmaal in de Rijn terechtgekomen nog lang te zien was. Met de ervaringen
opgedaan in het Hersteld Verband zal de Hervormde Kerk haar voordeel
kunnen doen.

Na deze uitwisseling van vrome vriendelijkheden volgde de onderteke-
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ning van de ‘Acte van Hereeniging’, waarin expliciet gerefereerd wordt
aan de belofte der afgescheiden vaderen om weer te keren tot de Her -
vormde Kerk zodra deze was teruggekeerd naar de ‘waarachtige dienst
des Heeren’. Met het ondertekenen van deze Akte werd die belofte deels
ingelost. Voor het Hersteld Verband tekenden behalve Geelkerken ook
E.L. Smelik, B.A. Venemans en P.G. van den Hooff. Een opmerkelijk vier-
tal voor een kerkverband dat geen domineeskerk wilde zijn. Van hervorm -
de zijde tekenden W.A. Zeydner, F.H. Landsman, H.J. Honders en K.H.E.
Gravemeijer.91 Daarna kreeg Berkelbach van der Sprenkel het woord, die
betoogde dat met deze hereniging de Hervormde Kerk zegt dat zij veranderd
is sinds de splitsingen van de vorige eeuw. Ze wenst te zijn een Chris tus-
belijdende volkskerk. Nadat nog een telegram van de vroegere Hersteld
Verband-zen de ling H.A.C. Hildering was ontvangen, werd de plechtigheid
beëindigd met het zingen van het bekende lied ‘Een naam is onze hope’.92

Buskes, die als hervormd predikant niet was uitgenodigd bij deze plech -
tigheid – hij was immers geen deputaat – maakte het geheel mee vanaf de
achterste rij. Het was aanleiding zijn emoties aan het papier toe te ver-
trouwen. ‘Hervormd of niet Hervormd, wij blijven h.v.-ers en wij scha-
men ons er niet voor,’ zo klonk het. Daarna beschreef hij het begin van het
Hersteld Verband en ging hij in op de wonderlijke samenstelling van het
predikantenkorps, met de woorden van een synodaal ouderling: een sa-
mengeraapt zootje, en Buskes kon niet anders dan dat erkennen. Maar
met grote dankbaarheid wilde hij terugdenken aan al het goede dat God
in twintig jaar Hersteld Verband had geschonken. Veertien jaar later, na
het overlijden van Geelkerken, zou hij erop wijzen dat juist deze hereni-
ging voor hem het bewijs was dat Geelkerken niet gestreden had voor zijn
eigen zaakje, maar voor de kerk als ‘Christusbelijdende geloofsgemeen-
schap’.93 De hereniging was geen nederlaag voor het Hersteld Verband,
maar het einde van zijn korte en zinvolle geschiedenis.

’s Avonds had een plechtige dankdienst plaats in de Nieuwe Kerk op de
Dam. De dienst werd geleid door Zeydner en Geelkerken. Onder de 70 à
80 aanwezige predikanten in zwarte toga waren ook Kroon en Buskes. Als
Amsterdamse predikanten waren ze daar qualitate qua bij aanwezig.94 Zeyd -
ner en Geelkerken hielden beiden een preek. Het was naar het oordeel van
Hinlopen, een ootmoedig feest. ‘Zonder verwijten, zonder zelfverhef-
fing, zonder aanstellerij: het nederig aannemen van een goede gave uit de
hand van God.’ Kroon memoreerde in zijn artikel over het afscheid van het
Hersteld Verband de rol van Geelkerken, die lafhartig in de steek was ge-
laten door de meesten van zijn medestanders. En met al die ‘theologische
jonge heethoofden’ die hem volgen, had hij veel te stellen gehad. Maar
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daar lag dan ook niet zijn betekenis. Geelkerken heeft de spits afgebeten,
front gemaakt en standgehouden tegen fundamentalisme en confessiona-
lisme in. Hij was het middel in Gods hand geweest om ‘ons uit het dienst-
huis van een tot een eigen partij geworden richting in het gereformeerde
leven uit te leiden’. Dat hijzelf niet zonder bitterheid en teleurstelling was
vertrokken, werd door hem verzwegen. Aan dat soort kleinigheden wilde
Kroon op een feestelijke dag als deze blijkbaar niet herinneren.

terugblik
Herngreen heeft erop gewezen dat de hereniging met de Hervormde Kerk
vooral het werk van Geelkerken is geweest.95 Hij was de centrale figuur in
1926, hij was dat ook in 1946. In tussenliggende jaren was zijn rol minder
vooraanstaand. De vele jongere collega’s, met hun theologisch en vaak ook
politiek-sociaal veel radicalere ideeën, bepaalden meer dan Geelkerken het
klimaat, zo schreef hij over zijn leermeester. Maar, zo voeg ik daaraan toe,
toen het erop aankwam, stond Geelkerken er weer. Zijn artikel over de oecu-
mene in oorlogstijd, hoezeer ook door de moeilijke omstandigheden én
door J.G. Ubbink geïnspireerd, was het begin geweest van een lange weg
naar hereniging, die zes jaar later werd voltooid. Tussentijds – ik volg op-
nieuw Herngreen – zat hij in het deputaatschap voor de samenwerking en
later in de commissie voor het contact met de Hervormde Kerk en heeft hij
het Hersteld Verband weerhouden van onberaden stappen, omdat hij be-
ter dan wie ook de gevaren van overhaaste beslissingen overzag. Eerst
wachten op de definitieve aanvaarding van de conceptovereenkomst van
1943, en dan binnen dat kader werken aan eenwording. Iedere andere weg
had risico’s met zich meegebracht, bijvoorbeeld ten aanzien van de rechts -
positie der predikanten, de predikantstraktementen en –pensioenen en
ten aanzien van de procedures. Men had gedurende de oorlogsjaren aan
den lijve kunnen ervaren hoe traag de kerkelijke molens soms malen, en wat
er ook veranderde in de Hervorm de Kerk, dat niet. Bovendien zou daar-
door een ‘stijlvolle en in letterlijke zin voorbeeldige hereniging als oecu-
menische daad’ onmogelijk gemaakt zijn. Een van degenen die in 1945
moeite had om het geduld te bewaren was de Rotterdamse predikant Hern -
green. Achteraf gaf hij Geelkerken van harte gelijk, en ongetwijfeld had
Geelkerken dat ook. Dit was de beste oplossing, ook als we incalculeren
dat er behalve oecumenische ook financiële en andere motieven een rol
speelden. En die waren er. Van het predikantenkorps stapte in de loop der
jaren ruim 35 procent over naar de Hervormde Kerk.96 Zulke cijfers liegen
niet en laten een naakte, onthutsende werkelijkheid zien.97
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xvi
Geelkerken emeritus

emeritaatsaanvraag
In de zomer van 1945 verzuchtte Geelkerken in een brief aan zijn vrouw
dat hij verlangde naar een rustig en huiselijk bestaan, ‘wij samen als oude
mensen op ons gemak’.1 Hij was inmiddels 66 jaar oud, had altijd hard ge-
werkt, en ook al werd hij niet opgepakt zoals zijn collegae Buskes, Die per -
sloot, Hinlopen en Overduin, de oorlog had de nodige spanningen gege-
ven. Daarbij kwam dat Ida in 1938 tijdens hun vakantie in Zwit ser land
getroffen was door wat genoemd werd een ‘attaque’ en sindsdien veel zorg
nodig had.2 Dat was een van de redenen geweest van een (tijdelijke) ver-
wijdering tussen Geelkerken en zijn jongste dochter Jo, die haar huwelijk
met J.H. Bekkering tegen de zin van haar vader wilde doorzetten. Hij
meende dat ze thuis niet gemist kon worden. Bovendien was Jaap Bek ke -
ring nog niet afgestudeerd.3 Uit enkele brieven van Jo aan haar moeder uit
het voorjaar van 1943 blijkt hoe dramatisch de situatie was. Haar vader
had haar verboden thuis te komen, en tot haar huwelijk logeerde ze her en
der bij familie en kennissen.4 Haar moeder, zo had ze geconstateerd uit
een brief die ze van haar had ontvangen, was wanhopig, en Jo verweet
haar vader dat deze haar en haar moeder tegen elkaar probeerde op te zet-
ten. Tweemaal had ze hem een lange brief geschreven, maar geen antwoord
ontvangen. Hij weigerde toestemming voor het huwelijk te geven en Jo
had een verzoek bij de kantonrechter ingediend om die toestemming af te
dwingen. Ze was nog geen 30 jaar, en dat betekende volgens het toen gel-
dende recht dat ze toestemming nodig had van haar vader als ze wilde
trouwen. Maar het was genoeg geweest, ‘ik wil niet eens zijn toestemming
hebben na alles wat hij mij en dus ook u heeft aangedaan’.5 Ze was niet van
plan haar trouwplannen op te geven. Hetgeen niet zo verwonderlijk is, bruid
en bruidegom waren respectievelijk 27 en 28 jaar oud en al jaren verloofd,
het werd tijd om te trouwen.6 Inderdaad wordt op de trouwakte verwezen
naar een proces-verbaal van de kantonrechter, waaruit blijkt dat de vader
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van de bruid in zijn ‘weigering tot het geven van toestemming tot het hu-
welijk is blijven volharden’.7 De kerkelijke bevestiging van het huwelijk
vond plaats op 29 juli 1943 in de Waalse Kerk te Amsterdam, voorganger
was ds. J. ter Schegget, een jongere collega van Geelkerken, predikant in
de Gereformeerde Kerk van Amsterdam-Centrum (in Hersteld Verband).8

Geelkerken en zijn vrouw waren niet aanwezig, evenmin Gerard en zijn
vrouw Irma, noch Nella. Het is later weer goed gekomen, maar het is voor
alle betrokkenen een groot drama geweest. Zo schreef Jo haar moeder
eind 1943 dat ze voor haar verjaardag graag een briefje van haar kreeg. ‘Een
mooier cadeau kunt u mij niet geven.’9 Nog in 1944 weigerde Geelkerken
‘de hand der verzoening’ die zijn dochter hem reeds enkele malen had toe -
gestoken. Een brief aan hem had ze ongeopend retour gekregen, ze ver-
weet haar vader grote halsstarrigheid, als vader en als predikant.10 In 1945
zijn de verhoudingen hersteld.11

In 1944 wilde ook Nella trouwen. Haar aanstaande echtgenoot G.M.J.
Winter studeerde aan de vu en was in 1942 als hulpprediker aangesteld in
de kerk van Amsterdam-Zuid.12 In de zomer van 1944 deed hij kerkelijk
examen.13 Een kandidaatsbul kon hij niet overleggen, wel testimonia van
aan de vu afgelegde tentamens, en de vergadering oordeelde dat deze ge-
acht konden worden de bul te vervangen. Ongetwijfeld hangt een en ander
samen met het feit dat de universiteiten op last van de bezetter waren ge-
sloten. Winter werd met algemene stemmen toegelaten, maar de vergade-
ring stelde, gezien enige leemten in zijn kennis, wel de eis om zo spoedig
mogelijk alsnog zijn kandidaatsexamen af te leggen. Daarvan is het bij
mijn weten niet gekomen.14 Ook van trouwen kwam het voorlopig niet,
ook al had Oosterend hem kort na zijn examen beroepen en was de beno-
digde wijn voor het feest Geelkerken al aangeboden.15 Als gevolg van de
oorlogsomstandigheden werd Winter pas na de oorlog bevestigd als pre-
dikant te Oosterend.16 Het jonge paar trouwde op 4 september 1945, bij de
kerkelijke bevestiging in de Parkkerk ging Geelkerken voor. Ze waren toen
ruim 5 jaar verloofd.17 Het is niet duidelijk of dit uitstel samenhing met
de noodzakelijke zorg voor Nella’s moeder of met de chaotische situatie in
Nederland na Dolle Dinsdag.18 Wel is duidelijk dat toen Nella en Jan trouw -
den, er nog steeds geen hulp was.19 Het ontbreken daarvan was waar-
schijnlijk de reden dat Ida regelmatig ergens logeerde, vaak in Leiden, bij
Irma en Gerard, vaak in Hilversum, waar enkelen van haar zusters nog
steeds het ouderlijk huis bewoonden.

De oorlogsjaren waren voor Geelkerken niet probleemloos en zonder span -
ning verlopen, maar vooralsnog was er voor hem geen sprake van emeri-
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taat. Zijn taak, zo voelde hij het, was nog niet af, hij moest de hereniging
van het Hersteld Verband en de Nederlandse Hervormde Kerk nog tot
stand zien te brengen. Dat zou zijn laatste grote klus zijn, de bekroning op
zijn predikantschap, zoals hij het zelf uitdrukte.20 Maar toen de hereni-
ging in het voorjaar van 1946 aanstaande was, wilde Geelkerken niet lan-
ger wachten. Hij wendde zich tot zijn kerkenraad en vroeg per 16 septem-
ber 1946 emeritaat aan. Deze datum was gekozen omdat het gerucht ging
dat Geelkerken niet met de hereniging kon instemmen en daarom op de
dag van de hereniging met emeritaat zou gaan.21 De kerkenraad ging ak-
koord met de aanvraag en vroeg conform de kerkorde aan de algemene
vergadering om hiermee in te stemmen.22 Geelkerken werd een uitkering
toegekend die zo hoog was als hij zou ontvangen hebben indien hij emeri-
tus zou zijn geworden van de Hervormde Gemeente Amsterdam, ‘in dier
voege dat dit bedrag in geen geval daalt beneden de f 4800,-’.

Een en ander verliep niet zonder problemen, mede omdat de Amster -
damse commissie van beheer zich in dit bedrag niet kon vinden. Deze
achtte het onjuist dat het bedrag buiten de Hervormde Kerk om was vast-
gesteld, omdat dit hoger was dan in de beroepsbrief was vastgelegd.23 Niet
het bedrag was het punt, maar dat ‘men riemen trachtte te snijden van an-
dermans leer’. Het verweer van de raad was dat men een- en andermaal had
aangedrongen op een advies van de commissie van beheer omtrent de pen -
sioenaanvraag van Geelkerken, maar dat men dit niet had verkregen. Met
de hereniging in zicht wilde de kerkenraad dit per se geregeld zien. Verder
speelde een rol dat Geelkerken tijdens een vergadering over de pensioe-
nen had opgemerkt dat een hervormde predikant in Amsterdam minstens
f 4800,- zou ontvangen als pensioen, hetgeen achteraf onjuist bleek.24

De kwestie leidde tot bezorgde brieven van vrienden en bekenden, die
het zouden betreuren als over Geelkerkens predikantschap een schaduw
van financiële perikelen zou komen te liggen.25 H.F. Punt vreesde zelfs
dat Geelkerken ervan beschuldigd zou worden dat hij zoveel mogelijk uit
de kas wilde putten die naar de Hervormde Kerk zou gaan. Maar dat ge-
beurde niet. Anders dan Punt had verwacht, verliep de discussie hierover
op de algemene vergadering zonder problemen.26 Smelik waarschuwde
Geelkerken enkele dagen later voor de ‘zeer gevaarlijke’ situatie die in
Amsterdam-Zuid was ontstaan. Beiden stelden voor dat Geelkerken zelf
het initiatief zou nemen om het bedrag te verlagen. In die zin schreef ook
N. van Tongeren hem. Uiteindelijk is de zaak door Punt afgewikkeld, con-
form de schriftelijke toezegging van de kerkenraad aan Geelkerken.27 De
commissie van beheer legde om deze kwestie haar taak neer, maar bleef
wel de zaken waarnemen.28
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De afscheidsdienst vond plaats op 15 september 1946, een avonddienst in
een ‘geheel gevulde’ Parkkerk.29 De tekst voor de prediking was gekozen
uit Handelingen 20:32: ‘En nu, ik beveel u God en het woord zijner gena-
de, Die machtig is u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al de ge-
heiligden.’30 Natuurlijk kwam het verleden aan bod, zíjn verleden, dat zo
getekend was door Assen. Hij sprak over het misbruik van de Nederlandse
Geloofsbelijdenis, over de karikatuur van het Schriftgezag, over de schen-
ding van het kerkrecht. Maar God bouwde, hoezeer anderen ook poogden
te breken. Het Hersteld Verband betrok een tijdelijke noodwoning en
kende als ‘villa ruimzicht’ oecumenische vergezichten.31 Hier lijkt Geel -
kerken het verre verleden te interpreteren vanuit het zeer recente verle-
den. De term ‘noodwoning’ kwam in de eerste jaren niet voor, het was be-
slist de bedoeling als Gereformeerde Kerken voort te gaan, maar dan zonder
Assen.32 Desondanks heeft hij de hereniging met de Nederlandse Hervorm -
de Kerk ervaren als de kroon op zijn werk. Dit alles was ‘van de Heere ge-
schiedt en het is wonderlijk in onze oogen’.33 Verder wees hij op de nieu-
we taak voor zijn gemeente, het bouwen aan de Hervormde Kerk als een
belijdende kerk. Daarna volgden de gebruikelijke bedankjes. Veel woor-
den wijdde Geelkerken aan zijn gemeente.34 Hij besefte dat men aan hem
een lastige predikant had gehad en prees de gemeente – ‘heusch geen ge-
makkelijke gemeente’– voor het geduld dat zij met hem had gehad, ook
met zijn zwakheden en gebreken. ‘En ik met u,’ zo voegde hij eraan toe.
Hij was dikwijls fel en scherp geweest, zo besefte hij, maar niet omdat hij
de gemeente niet liefhad. ‘Wanneer ik somtijds te scherp of te fel ben ge-
weest, vergeef het mij, evenals al mijn tekortkomingen en zonden.’ Er
zullen weinigen onder de kerkgangers zijn geweest die Geelkerken op dit
punt zouden hebben willen tegenspreken. Hij had gelijk, hij was lastig,
hij was soms fel en scherp. Zoals hij ook gelijk had toen hij daaraan toe-
voegde dat hij nooit naar populariteit had gezocht, en ‘toch houdt gij van
mij en ik van u; zelfs heel veel’. Als laatste memoreerde Geelkerken dat hij
maar zelden zijn volle werkkracht aan de gemeente ten goede had kun-
nen doen komen. Altijd waren er verantwoordelijkheden geweest buiten
de directe arbeid in de eigen kerk. ‘Gij hebt het begrepen en ook in dit op-
zicht mij gedragen.’ Hij bedankte de gemeente ook voor al het medele-
ven, met name ook voor het medeleven met zijn vrouw, die de laatste jaren
‘zulk een moeilijk kruis te dragen kreeg’. Nadat hij ook nog zijn catechi-
santen, de jongeren en de Hervormde Gemeente van Amsterdam had be-
dankt, eindigde hij met een lofverheffing.

Na de zegen kreeg als eerste dr. J.C. van der Does het woord, namens de
leden der vroegere Gereformeerde Kerk van Amsterdam-Zuid (in Hersteld
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Verband).35 Hij prees Geelkerken als een leidsman op het ‘pad naar het
eeuwig tehuis, de herder en leeraar, de trouwe verzorger van onzen ziele-
nood’. Vervolgens sprak Smelik namens de collega’s uit het voormalig
Hersteld Verband.36 Nadat hij had toegegeven dat hij en zijn collega’s het
wel eens moeilijk met Geelkerken hadden gehad – en Geelkerken met hen –
wees hij op de grote verdiensten van Geelkerken. Hij was de man die op
het juiste moment de juiste beslissingen had weten te nemen en die had
doorgezet. Dat was de kern geweest van het vertrouwen dat hem werd ge-
schonken. En toen niemand in het Hersteld Verband meer wist hoe het
verder moest, zette Geelkerken de volgende stap. ‘Bij het bedenken van
deze groote lijn in uw arbeid spreken wij allen zonder reserve in volle op-
rechtheid U onzen dank uit.’ Hij eindigde met een zegenbede over de le-
vensavond van Geelkerken en zijn vrouw.

Een van de mensen die schriftelijk reageerden was dr. S.T. Heidema, voor -
heen directeur van de Valeriuskliniek, in 1946 werkzaam in de psychiatri-
sche kliniek Ockenburg te Loosduinen.37 Geelkerken, zo prees Heidema
zijn vroegere wijkpredikant, had getoond begrip te hebben voor de moei-
lijkheden die de natuurwetenschappelijk onderlegden ondervonden bij het
zoeken van overeenstemming tussen de Bijbelse openbaring en de weten -
schappelijke gegevens. Ook anderen reageerden op dit afscheid.

Te midden van de felicitaties ter gelegenheid van zijn afscheid, bevindt
zich ook een brief van K. Fernhout aan Smelik.38 Fernhout had Geel ker -
ken bevestigd te Epe en als voorzitter van de Asser synode had hij meege-
werkt aan zijn schorsing. Smelik verkeerde in de veronderstelling dat
Geelkerken diens aanwezigheid wel op prijs zou stellen en had Fernhout
uitgenodigd bij de afscheidsdienst aanwezig te zijn. Fernhout repliceerde
dat hij redenen had om dat te betwijfelen. De laatste keer dat hij Geel -
kerken had gezien, was toen hij hem toevallig in het concertgebouw te
Amsterdam was tegengekomen. Fernhout was met uitgestoken hand op
hem toegelopen, maar Geelkerken had hem in het openbaar de hand ge-
weigerd en uitgeroepen: ‘U de hand geven? En ten aanschouwe van al deze
menschen? U moest u voor mij schamen!’ Ook meende hij dat zijn aanwe-
zigheid bij het afscheid kwalijk te rijmen zou zijn met de beslissing, ‘waar -
toe de Synode der Gereformeerde Kerken van ’26, op grond van Gods Woord
en naar de Belijdenis der kerken, ten aanzien van Dr. G’s ambtelijke bedie-
ning komen moest’. Kortom, er was nog niets veranderd, althans bij Fern -
hout niet. Was het bij Geelkerken anders? Toen Fernhout enkele jaren later
overleed, schreef Geelkerken diens zoon een vriendelijk condoleance brief -
je. De diepe schaduw uit de jaren 1925-1926 kon de warme herinnering van
vaderlijke gevoelens niet wegnemen, zo schreef hij.39
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Daarna begon voor Geelkerken het leven als emeritus. Aanvankelijk preek -
te hij nog regelmatig. Nadat hij een maand rust had genomen, ging hij in
1946 nog veertien keer voor, in 1947 in totaal 45 keer. Maar in de jaren daar-
na liep het aantal preekbeurten geleidelijk terug, in 1959 waren het er nog
twee. Hij was toen tachtig jaar oud. Het was mooi geweest. Ook nu weer
tekende hij bijzonderheden op. Toen hij in 1947 te Rotterdam preekte, zat
zijn jeugdvriend H. de Bie in de kerk. In 1948 bevestigde hij zijn schoon-
zoon Winter in de kerk te Rijk (Haarlemmermeer), een paar jaar later te
Rotterdam-Hilligersberg. Toen hij in 1949 in Hilversum preekte, logeer-
de hij op Eikenheuvel, het huis van de familie Kardoes. Ook vermeldde hij
de doop van zijn kleinkinderen. De laatste dienst was op 15 november 1959,
toen hij voorging in het hervormde rusthuis te Amsterdam-Zuid, in 1926
opgericht door de diaconie van de Gereformeerde Kerk van Amsterdam-
Zuid. In datzelfde rusthuis was hij kort na zijn emeritaat benoemd als gees -
telijk verzorger.40 Afgesproken werd toen dat hij eenmaal per maand aan-
wezig zou zijn om een Bijbellezing te verzorgen, dat hij de zieken zou
bezoeken, de rouwdiensten zou doen ‘en verder datgene wat geacht kan
worden te liggen op het terrein van de geestelijke bijstand’. Het leverde hem
f 200,- per jaar op.

Maar dat was nog niet alles. Al voor de oorlog zat Geelkerken in de Oecu -
menische Raad in Nederland. Toen deze in 1946 opnieuw werd opgericht,
was hij wederom van de partij. Aanleiding voor de heroprichting was, zo-
als eerder vermeld, de behoefte aan een duidelijke structuur voor de oecu-
menische beweging, die nogal verbrokkeld was. Dat was voor de oorlog al
zo, maar in de oorlog waren daar het iko en de ‘groep van gedelegeerden
der verschillende kerken ter bestudering van de internationale vragen’ bij
gekomen. In feite werkte er een aantal organisaties op hetzelfde terrein en
ze werkten deels min of meer langs elkaar heen. Er was dus behoefte aan
coördinatie en afstemming. Bovendien was de ‘oude’ Oecumenische Raad
samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende oecumenische
organisaties. Er was behoefte aan een directe vertegenwoordiging vanuit
de kerken.41 De laatste vergadering van de ‘oude’ Oecumenische Raad
vond plaats op 29 maart 1946, de eerste vergadering van de ‘nieuwe’ Oecu -
menische Raad vond plaats op 10 mei daaropvolgend. De naam was voort-
aan Oecumenische Raad van Kerken in Nederland. Deelnemende ker ken
hadden twee vertegenwoordigers, behalve de Hervormde Kerk, die er vier
had. De Raad kende een aantal permanente commissies, zoals de Inter -
kerkelijke Commissie voor Radioaangelegenheden (i.k.o.r.) en de Oecu -
me nische Jeugdraad.42 Berkelbach van der Sprenkel was de eerste voorzit-
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ter, Geelkerken werd penningmeester. Deze taak legde hij in 1954 neer.43

Behalve de officiële stukken (notulen en rapporten) bevat zijn archief be-
treffende de Oecumenische Raad vooral financiële correspondentie, bij-
voorbeeld met H. van der Linde, de eerste studiesecretaris van de Oecume -
nische Raad. Maar ook een briefje van Berkelbach aan Geelkerken over de
afwijzende reactie van de Gereformeerde Kerken op de uitnodiging om
lid te worden, zit in het archief. Eind 1953 maakte Geelkerken bekend dat
hij aetatis causa zijn taak als quaestor neer wenste te leggen.44 Daarmee
kwam ook een einde aan zijn mandaat als secunduslid van de Raad na-
mens de Hervormde Kerk.45 Of hij toen nog lid was van de commissie kerk
en kerken heb ik niet kunnen achterhalen.

Hoogtepunt van zijn werk voor de Oecumenische Raad was ongetwij-
feld de oprichtingsvergadering van de Wereldraad van Kerken in 1948 te
Amsterdam. Er werd door de Oecumenische Raad een werkcomité opge-
richt ter voorbereiding daarvan, en Geelkerken vervulde ook daarin de rol
van penningmeester. Hij was in die hoedanigheid aanwezig bij de ope-
ningsdienst in de Nieuwe Kerk en bij de ontvangst door de minister van
Justitie.46 In hetzelfde jaar 1948 werd de Wereldbond van Kerken voor de
Vrede opgeheven, de Nederlandse afdeling was in 1948 als gemeentecom-
missie in het werk van de Oecumenische Raad geïncorporeerd. Ook de
Evangelische Alliantie werd in 1948 opgeheven, terwijl het Interkerkelijk
Overleg in Overheidszaken werd omgezet in een contactcommissie van de
Oecumenische Raad met de niet in de Raad participerende Gereformeer de
en Christelijke Gereformeerde Kerken.47 Veel werk werd er ook verzet om de
relatie met de Duitse kerken te herstellen en praktische hulp te bieden.48

Voor deze en andere activiteiten gedurende zijn veertigjarig predikant-
schap kreeg Geelkerken in 1951 een lintje, hij werd benoemd tot officier in
de orde van Oranje Nassau.49 De herdenking van zijn veertigjarig ambts-
jubileum in 1951 heeft Geelkerken in stilte voorbij laten gaan, wellicht om -
dat het nog betrekkelijk kortgeleden was dat Ida overleed.50 Op 3 januari
1950 was ze overleden, de begrafenis had plaatsgevonden op Zorgvlied,
zo’n 90 mensen tekenden het condoleanceregister.51

Toen Geelkerken in 1954 75 jaar werd, werd er wel feestgevierd. Behalve
een diner voor de Hilversumse familie en een diner met kinderen en hun
aanhang was er een receptie voor vrienden en bekenden.52 In Trouw stond
op zijn verjaardag een groot artikel over hem. ‘En als ik ooit zou mogen
kiezen om opnieuw te beginnen, dan zou ik dominee willen zijn, domi-
nee in Amsterdam-Zuid.’53 Een stijlvolle reactie was er van B. Ebling, in
1926 een van de ouderlingen die niet met Geelkerken meeging. Hij refe-
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reerde aan wat Lohman aan Kuyper schreef: ‘Al heb ik niet steeds met U
dezelfde weg kunnen bewandelen, dit kan toch mij niet weerhouden, de
voortreffelijke arbeid te waarderen, die Gij voor velen hebt verricht.’54

In 1956 werd herdacht dat de hereniging van het Hersteld Verband en
de Hervormde Kerk tien jaar geleden tot stand was gekomen.55 In de Park -
kerk was op 13 mei een speciale dienst, waarin M. Groenenberg (de toen-
malige predikant) en Geelkerken voorgingen. De kerk was volgens Inne
de Jong in het weekblad De Hervormde Kerk ‘van beneden en boven gevuld,
voor het merendeel met oud-h.v.-ers’. Geelkerken sprak niet over 1926,
maar over de principiële betekenis van de hereniging en preekte over
Efeze 4:15: ‘maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde
in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus’. Ook collega Groe -
nenberg voerde het woord. Na afloop van de dienst ontving Geel kerken
van honderden mensen een handdruk, ‘uitdrukking van dankbaarheid,
dat het drama van 1926 in 1946 zo’n verheugend slot vond’. Het was ook
het jaar waarin J. Ridderbos inging op de strekking van Assen, mede naar
aanleiding van allerlei artikelen daarover in vooral de gereformeerde pers.
Geelkerken hield zich afzijdig, Buskes kruiste de degens met Wurth.56

Een jaar later werd er in de Grote of St. Bavokerk te Haarlem een gedenk -
raam geplaatst, bekostigd uit de opbrengst van de Haarlemse kapel, ver-
vaardigd door Gunhild Kristensen. Geelkerken onthulde het raam en sprak
een slotwoord, Smelik sprak een ‘wijdingswoord’.57

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

B. Ebling.



411

door de eeuwen trouw
Eind 1949 droeg Nederland de soevereiniteit van Nederlands-Indië over
aan de Verenigde Staten van Indonesië. De Zuid-Molukken vielen daarbij
onder de deelstaat Oost-Indonesië.58 De federale structuur van de voor-
malige kolonie was echter geen lang leven beschoren, want al spoedig na
de soevereiniteitsoverdracht begon Indonesië onder leiding van president
Soekarno met het opheffen ervan. Als reactie daarop volgde op 25 april
1950 de proclamatie van de Republik Maluku Selatan (rms), de Republiek
der Zuid-Molukken. Aan het eind van dat jaar was Ambon door de repu-
blikeinse troepen ingenomen. De ongelijke en vergeefse strijd voor een
vrije rms werd vanaf Ceram tot in de jaren zestig voortgezet.

Nog voor de val van Ambon speelde de vraag hoe het verder moest met
de ex-knil-militairen die op Java in demobilisatiekampen verbleven. Ze
werden uiteindelijk ingelijfd bij de Koninklijke Nederlandse Landmacht
en kwamen in 1951 met hun familie naar Nederland. Het ging om 12.000
personen.

In dezelfde week dat de rms werd geproclameerd werd ook een stich-
ting opgericht die bedoelde de rms moreel en materieel te steunen, de
Stichting Door De Eeuwen Trouw (ddet). 59 Terwijl de Nederlandse rege-
ring aanstuurde op repatriëring van de Zuid-Molukkers, hielp ddet mee
om de droom van een vrije Republiek der Zuid-Molukken levend te hou-
den.

Het dagelijks bestuur bestond uit H. Coenradi, G. Buiten en W. de Vries.
Geelkerken zat in het comité van aanbeveling, wellicht al vanaf het prille
begin.60 Hij deelde die positie met onder anderen R.P. Cleveringa, K.Th.
van Rijckevorsel, H.P. Blok, W.W. Feith en P.J. Six. Deze betrokkenheid
past bij wat we eerder van Geelkerken hebben gezien: hij had een groot
rechtvaardigheidsgevoel, en ongetwijfeld was dit het wat hem ertoe heeft
gebracht zijn naam aan deze stichting te verbinden, misschien meer dan
eventuele bezwaren tegen de soevereiniteitsoverdracht. Geelkerken was
een man van recht, procedures en afspraken.

Zeer waarschijnlijk zijn er geen notulen van de vergaderingen van het
stichtingsbestuur bewaard gebleven.61 Wel heeft Geelkerken zelf een en
ander bewaard. Daaruit valt op te maken dat zijn betrokkenheid bij de
Stichting weliswaar intensief was, maar dat hij niet een van de hoofdrol-
spelers was. In het blad van de stichting, De Stem van Ambon, trof ik bijvoor-
beeld geen artikelen van zijn hand aan.62 Geen wonder, hij was op leeftijd
gekomen en tot in 1954 nog drukbezet als penningmeester van de Oecu -
me nische Raad. Dat wil niet zeggen dat hij uitsluitend passief was. De
kwestie-Ambon heeft hem zeer geraakt.
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In 1951 kwam de Stichting in opspraak als gevolg van een publicatie in
het dagblad Trouw waarin melding werd gemaakt van een kostbare en ge-
heime actie ten behoeve van de rms, waarbij onder anderen kapitein Ray -
mond Westerling was betrokken.63 Dit zogenaamde ‘Plan-Ford’ was voor
dr. ir. N.A.J. Voorhoeve reden zich uit het algemeen bestuur van ddet te-
rug te trekken en voor het dagelijks bestuur om advies te vragen aan het
comité van aanbeveling of het kon aanblijven. H. Behrens, W.W. Feith,
J.G. Geelkerken, K. van Rijckevorsel en S.U. Zuidema concludeerden dat
het dagelijks bestuur niets te verwijten viel en dat het gewoon zijn werk
moest blijven doen. Wel achtten zij het verstandig dat er uit het landelijk
comité een commissie van advies zou worden gevormd, hetgeen ook ge-
beurd is.64 Deze actie heeft ddet veel goodwill gekost, maar Geelkerken
bleef de stichting trouw.

Een paar jaar later, in 1955, was Geelkerken opnieuw betrokken bij de
kwestie-Ambon. Met andere predikanten maakte hij zich zorgen over de
weinig actieve houding van de Hervormde Kerk, en in het licht van de na-
derende herdenking van de bevrijding ging er een brandbrief uit naar alle
predikanten van de Hervormde Kerk.65 ‘Wat hebben wij gedaan en wat
doen wij met de herkregen vrijheid van ons Vaderland? Heeft onze Kerk
gedurende deze jaren van vrijheid niet al te lijdelijk toegezien bij het zich
voltrekken van het verschrikkelijke Indonesische drama?’ Niet alleen acht-
ten de ondertekenaars de onverschilligheid van een groot deel van het
Nederlandse volk verontrustend, maar vooral ook de bereidheid van velen
om zich zonder vorm van protest neer te leggen bij het ogenschijnlijk on-
vermijdelijke. De verzekering van de regering dat haar de macht ontbrak
recht en gerechtigheid te betrachten en de trouw van Ambon met trouw te
vergelden doet niets af aan de verplichting daartoe. Als wij God danken
voor onze bevrijding, zo werd de hervormde predikanten in de vorm van
een retorische vraag voorgehouden, dienen wij Hem ook onze ‘schuld van
nalatigheid’ te belijden en ‘Hem vurig te smeken, het verdrukte Ambon te
hulp te komen’. De brief eindigt met de oproep tot gebed op 5 mei: ‘Doe
Ambon recht, o God, en twist Gij zijn twistzaak.’ De brief was onderte-
kend door 25 hervormde predikanten, onder wie behalve Geelkerken zijn
schoonzoon G.M.J. Winter, zijn Amsterdamse collega J.C. Koningsberger
en de Groninger hoogleraar Th.L. Haitjema.

Een jaar later was er weer reden om actie te voeren. Het betrof in dit ge-
val een adres aan de hervormde synode.66 Samen met 24 andere vooraan-
staande hervormden wendde Geelkerken zich in 1956 tot de generale sy-
node van de Hervormde Kerk.67 Het adres aan de synode is gedateerd 10 juli
1956 en was bedoeld om de zaak van de Zuid-Molukken opnieuw onder
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de aandacht van de synode te brengen. In 1951 had de synode zich in niet
mis te verstane bewoordingen hierover geuit en de gelovigen opgeroepen
hun verbondenheid met de broeders en zusters op Ambon ook door een
geldelijk offer te tonen.68 Concreet vroegen de adressanten, bekend ge-
worden als het comité dr. H. Bout (naar zijn eerste ondertekenaar), dat de
synode zou pogen de Wereldraad van Kerken te bewegen zich uit te spre-
ken over het recht op zelfbeschikking en de rechtsverkrachting, en zich
met de Verenigde Naties hierover te verstaan. Tevens verzochten ze de sy-
node de Nederlandse regering haar ‘rechtsplicht’ voor te houden. Kort -
om, ze verzochten de synode dat getuigenis inzake gerechtigheid te doen
horen ‘hetwelk geen andere instanties spreken’.

De brief leidde tot een gedachtewisseling tussen de synode en het comi-
té dr. H. Bout. Ook al kreeg het niet zijn zin, de toon van het synodale ant-
woord getuigde van begrip.69 Dat begrip ontbrak enkele jaren later in een
stuk van een van de synodale adviseurs, S.C. van Randwijck, die de groep-
Bout over zijn adres in 1959 in het openbaar hard aanviel.70 Het comité
besloot het stilzwijgen te verbreken. Alle stukken, voorafgegaan door een
inleiding, werden gepubliceerd. Van de gelegenheid werd gebruikgemaakt
de kerkenraden hierover aan te schrijven, mede in het licht van de synodale
discussies over Nieuw-Guinea (zie hieronder). Een vragenlijst was toege-
voegd om het gesprek over de Zuid-Molukken te stimuleren en te sturen.
De hoop was dat via de classicale vergaderingen de synode opnieuw aan-
dacht aan Ambon zou schenken.

In de brochure die in 1960 naar aanleiding van deze kwestie verscheen,
werd met dankbaarheid herdacht wat Geelkerken ‘voor de groep die het
Adres zond, is geweest’.71 Dat slaat ongetwijfeld op de actie in 1956, Geel -
kerken kende de kerkelijke wegen. Of hij ook van advies heeft gediend bij
de samenstelling van deze brochure valt uit de tekst niet op te maken,
hoewel de hele gang van zaken wel zijn stempel draagt. Het was de strate-
gie die hij ook ten tijde van Assen en rond de stukgelopen besprekingen
met de Gereformeerde Kerk van Amsterdam-Zuid (ov) had gevolgd. Als
men wordt aangevallen, kan men zich het beste verdedigen door een vol-
ledige openheid van zaken te geven. Dat gebeurde met deze brochure. Maar
nogmaals, of hij erbij betrokken was, is niet zeker. Zijn gezondheid werd
langzamerhand minder. In maart 1959 was het hem bijvoorbeeld niet mo-
gelijk de landelijke vergadering bij te wonen, en het dagelijks bestuur
wenste hem, ‘die zo vaak deze vergaderingen bezocht’, een spoedig alge-
heel herstel.72 Of hij gehoor heeft kunnen geven aan de uitnodiging voor
een vergadering op 7 april daaropvolgend, is niet duidelijk.
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nieuw-guinea
Niet alleen bij Ambon voelde Geelkerken zich betrokken, maar ook bij
Nieuw-Guinea, dat in 1949 buiten de soevereiniteitsoverdracht aan Indo -
nesië was gebleven.73 Vanaf 1950 was een groeiend aantal mensen vanuit
de kerken daar werkzaam. Op enkelen na deelden zij de visie van de Neder -
landse overheid dat Nieuw-Guinea niet bij Indonesië hoorde. Toch groei-
den bij de zendingsleiding hierover aarzelingen. Zij richtte zich tot de sy-
node van de Hervormde Kerk met het verzoek om in een herderlijk schrijven
de kwestie aan te snijden. Deze deed dat in 1956 in een ‘Oproep’.74 Een op-
lossing voor het vraagstuk kan niet ‘bestaan in een voortzetting van de be-
staande aanvechtbare en onzekere situatie’, aldus de synode. Nederland
zou bereid moeten zijn de aanspraken om alleen op eigen gezag Nieuw-
Guinea te besturen te laten vallen en toe te stemmen in een regeling van
dit bestuur in een zodanige overeenstemming met de volkerengemeen-
schap, dat zowel de behartiging der bevolkingsbelangen als de grootst mo-
gelijke staatkundige stabiliteit redelijkerwijs gewaarborgd is. Een en ander
leidde tot een storm van protest, die reeds begon voordat de ‘Oproep’ ge-
publiceerd werd. H.J. Bulten, oud-burgemeester van Blokzijl en oud-ouder-
ling van de Hervormde Gemeente van Doetinchem, stuurde op 22 juni een
verontwaardigde brief, waarin hij op grond van een nieuwsuitzending
sprak over ‘vuig landverraad’. Hij was zeer bekommerd over de toekomst
van ons ‘volk en vaderland’.75 Na de ‘Oproep’ werd er een comité gevormd,
het landelijk comité bezwaarden synodale oproep.76 Ook Geelkerken
deed mee, zeer waarschijnlijk vanaf het allereerste moment.77 Hij trof er
oude bekenden als J.J.R. Schmal, H.H. Sillevis Smitt, W. Sleumer Tzn (secre-
taris van het landelijk comité) en W. Volger. De bezwaarden publiceerden
in augustus een Open Brief, in september organiseerden zij een landelijke
manifestatie.78 In de Open Brief schreven ze onder meer dat de synode het
gezag van de Nederlandse regering ondermijnd had. Een ander punt van
kritiek was dat de synode niet gevraagd had naar de mening van de Pa -
poea’s en de Papoease christenheid. Niet het belang van de bevolking, maar
het belang van de zending woog het zwaarst, aldus de Open Brief. Ze eindig-
den hun brief met de mededeling dat ze de Hervormde Kerk niet geregeerd
wensten te zien op grond van partijpolitieke inzichten. Socialistische door -
braakdominees wisten een sterk stempel te drukken op de synode, zo meen -
den de bezwaarden. Door deze en andere insinuerende opmerkingen kreeg
de Open Brief ook iets van een schotschrift, aldus J. van de Wal. 79

Mede als gevolg van de Open Brief kwam het tot een scherp debat in de
Hervormde Kerk. Toen het comité op 10 oktober 1956 opnieuw vergader-
de, werd onder meer besloten een brief op te stellen aan de Oecumenische
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Raad van Kerken, die met een rapport over Nieuw-Guinea was gekomen.
Dat rapport had ten grondslag gelegen aan de oproep van de synode.80

Ook besloot men een brief naar de synode te zenden en wilde men zo veel
mogelijk andere kerkgenootschappen zien te bereiken.81 Naar aanleiding
van de brief aan de synode vond er een gesprek plaats.82 Blijkbaar was dat
aanleiding opnieuw een brief aan de synode op te stellen. Deze brief werd
door de synode voor kennisgeving aangenomen.83 Opnieuw volgde cor-
respondentie, maar de partijen kwamen geen stap nader tot elkaar.84 Een
bepaalde visie op de staatkundige toekomst van Nieuw Guinea werd aan het
volk aanbevolen, omkleed met een los gewaad van enkele zinsneden over
Gods gerechtigheid, zo meende het comité. Korte tijd later besloot men
dat de taak van het comité geëindigd was.85 De Leidse hoogleraar J. Prins,
een van de drijvende krachten, was bitter gestemd. De Hervormde Kerk
heeft verraad gepleegd aan de vaderlandse zaak, zo meende hij, en de ver-
houding kerk-vaderland was socialistisch gekleurd. De synode achtte hij
geen goede afspiegeling, de ‘rooden’ hadden te veel invloed. De gevoelens
van de volkerengemeenschap werden gelijkgesteld met de openbaring,
theologie werd geschoven in wat politiek is. Hem stond voor ogen de kerk
terug te brengen tot haar bovenpartijdige plaats en de dreigende over-
heersing van het socialisme in de kerk terug te dringen. Hij bepleitte de
oprichting van een tijdschrift. Daartoe zou de kern van het comité onder-
gebracht worden in een stichting, met als doel het tijdschrift uit te geven.
Ver moe delijk is het daarvan niet meer gekomen.

Dit was het laatste gremium waarin Geelkerken een rol heeft gespeeld.
Het is wellicht symbolisch dat het ook nu weer, als in zo vele discussies die
hij voerde, ging om wat voor hem een kwestie van rechtvaardigheid was.

levenseinde
Op 12 juni 1959 werd Geelkerken tachtig jaar. Hij vierde deze dag in
Leiden, bij zijn zoon en schoondochter.86 Onder de felicitatiepost bevindt
zich ook een kladje van Geelkerkens hand met de mededeling dat Joh.C.
Brussaard hem op 13 juni te Leiden had gebeld. 87 Dat was, bij mijn weten,
het eerste persoonlijke contact na hun breuk. Wat ze bespraken staat niet
geschreven. Maar toen Geelkerken in oktober herdacht dat hij vijftig jaar
geleden zijn doctorsgraad had behaald, was er opnieuw een reactie van
Brussaard. Nu zat er een afschrift bij van de reactie van Geelkerken. Hij
had gelezen dat Brussaard binnenkort zijn vijftigjarige ambtsbediening
zou vieren, maar hem zonder meer daarmee feliciteren kon hij uit het
oogpunt van oprechtheid en eerlijkheid niet. ‘Echter, overtuigd dat ook
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gij zelf de “Asser periode” niet tot de beste herinneringen uit de halve
eeuw van je predikantschap zult rekenen, en met haar uitschakeling’, wil-
de hij hem toch ‘zijn oprechte heilwenschen’ doen toekomen.88

Kwam het met Brussaard dus min of meer in orde, Geelkerkens verhou-
ding tot de theologische faculteit van de vu bleef moeizaam. Toen W.F. de
Gaay Fortman hem feliciteerde met het vijftigjarig doctoraat, refereerde
hij, zonder dat Fortman daartoe aanleiding had gegeven, aan de theologi-
sche faculteit van de vu met een verwijzing naar 2 Koningen 19:3b: ‘De
kinderen zijn gekomen tot aan de geboorte, en er is geen kracht om te ba-
ren.’89 Wel besefte hij dat in de Gereformeerde Kerken theologisch alles in
beweging was, ‘al komt het slechts hier en daar aan de oppervlakte’, maar
de verwijzing naar de tekst uit 2 Koningen 19 lijkt toch te duiden op een
zeker pessimisme ten aanzien van de ontwikkelingen.90

Een andere brief ontving Geelkerken van H.A.L. van der Linden, gere-
formeerd predikant in De Bilt, die hem niet alleen gelukwenste met zijn
tachtigste verjaardag, maar hem ook een afschrift deed toekomen van een
brief die hij aan de synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland
had gestuurd.91 Daarin vroeg hij herziening van de besluiten van Assen en
eerherstel voor Geelkerken. Deze was zeer dankbaar voor deze actie van
zijn dopeling en oud-catechisant, zoals hij hem schreef. ‘Een mensch op
jaren bestaat voor een goed deel uit herinneringen en leeft voor een aan-
merkelijk percentage daarbij.’92 Uit zijn antwoord valt ook op te maken
dat hij de ontwikkelingen op dit gebied in de Gereformeerde Kerken
volgde en dat hij besefte dat er een andere wind woei. In dat verband ver-
wees hij naar het boek van J. Lever, Creatie en evolutie. Blijkbaar is er nog een
tweede brief gevolgd, waarin Van der Linden werd uitgenodigd Geel ker -
ken op zijn vakantieadres te Lochem te bezoeken.93 Over dat bezoek schreef
Van der Linden jaren later aan Buskes dat Geelkerken nog steeds een ver-
bitterde indruk maakte onder anderen jegens Grosheide en Berkouwer,
en dat hij blij was dat zijn brief aan de synode geschreven was voor de per-
soonlijke ontmoeting met Geelkerken, anders was het er misschien niet
van gekomen. Een paar dagen voor zijn overlijden had Geelkerken aan
Van der Linden nog gevraagd of hij al iets had gehoord op zijn verzoek,
hetgeen niet zo was.94 Maar de synode had wel over dit verzoek verga-
derd. Omdat er geen elementen naar voren werden gebracht die indertijd
buiten beschouwing waren gebleven, besloot de synode op donderdag 7 ja-
nuari 1960 hieraan niet te voldoen.95 Blijkbaar had Van der Linden nog
geen ant woord ontvangen.96
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afscheid
Nadat Geelkerken op 3 februari ’s avonds nog een vergadering had bijge-
woond in het hervormd rusthuis is hij thuis onverwachts overleden.97 Op
8 februari 1960 werd er een gedachtenisdienst gehouden, natuurlijk in de
Parkkerk. Smelik was voorganger.98 Men zong uit Psalm 89, de Schrift -
lezing was Psalm 90: ‘Heer, Gij zijt ons een toevlucht geweest van geslacht
tot geslacht.’ Smelik herdacht Geelkerken in de eerste plaats als herder en
leraar en noemde in dit verband onder meer de zeer vermaarde Bijbel -
kring die Geelkerken rond 1920 voor vu-studenten leidde. Open en eerlijk
besprak hij alle vragen. Ook had Smelik aandacht voor de moeilijke kant
van Geelkerken. ‘Hij was een markant en voor sommigen ook moeilijk
man, geen mens van geven en nemen, niet geneigd tot uitstel van beslis-
singen, weinig inschikkelijk,’ aldus Smelik.99 Maar hij prees hem als ie-
mand met een overtuigd gereformeerd levensinzicht, naar binnen zeer
vast, naar buiten met een grote ruimheid, openheid en onafhankelijk-
heid. Hij roemde zijn onverschrokkenheid en openhartigheid tegen het
Getuigenis van de synode van Leeuwarden, en memoreerde hoe hij zich
daarmee de haat en de tegenwerking van velen op de hals had gehaald.
Aan Assen wilde Smelik voorbijgaan, maar een uithaal naar de velen die
Geelkerken in de steek lieten en zich daarbij beriepen op zijn karakterfou-
ten kon hij niet voor zich houden. ‘Mensen zonder karakter kunnen zich
er altijd op beroemen, dat zij zelf tenminste geen karakterfouten hebben.’
Dat het nooit tot een rehabilitatie is gekomen, heeft Geelkerken gegriefd,
maar toch was hij niet verbitterd of verzuurd, meende Smelik. Na Assen
kwam de weldadige saamhorigheid van het Hersteld Verband. ‘Wij groei-
den als jongeren in allerlei opzichten onder hem uit, en hij kon dat ne-
men.’ Hij noemde zijn inzet voor een nieuwe liederenbundel ‘van vol-
strekt oecumenische opzet’, zijn werk aan de kerkorde en het redigeren
van Woord en Geest. Maar zijn grootste daad, zo meende Smelik, was de her-
eniging met de Hervormde Kerk, geen overgang van een aantal leden, ‘maar
een echte hereniging van kerken’. Geen nederlaag, maar een eindpunt
van een ontwikkeling in beide kerken, een bekroning van Geelkerkens
oecumenisch ideaal. Hij was de man die op het juiste ogenblik, niet te
vroeg en niet te laat, beslissingen wist te nemen en die door te zetten. Na
zijn emeritaat bleef zijn geest levendig, vol belangstelling voor de kerken
in Nederland en wereldwijd. Met name noemde hij de autobiografie van
Buskes en de dissertatie van R. Bijlsma over het Schriftgezag.100 Geelker kens
leven was voltooid. Nadat de Apostolische Geloofsbelijdenis was gezongen
en een gebed was uitgesproken, zong men uit Gezang 282:1,2,4,5.101
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Blijf bij mij, Heer, want d’ avond is nabij.
De dag verduistert, Here, blijf bij mij!
Als and’re hulp m’ ontbreekt, geluk m’ ontvliedt,
der hulpelozen hulp, verlaat mij niet!

Weldra verloopt des levens kort getij,
vreugde verdoft, de glorie gaat voorbij.
Alles verzinkt, waar ik mij henen keer:
Gij houdt uw trouwe, o blijf bij mij, Heer!

Geen vijand vrees ik, als Gij bij mij zijt,
tranen en leed zijn zonder bitterheid.
Waar is, o dood, uw schrik, graf, waar uw eer?
Meer dan verwinnaar blijf ik in de Heer.

Houd hoog uw kruis voor mijn verdonk’rend oog,
Licht in de schemer, leid mij naar omhoog!
De morgen daagt, de schaduw gaat voorbij:
in dood en leven, Heer, blijf mij nabij!

Daarna vond de teraardebestelling op Zorgvlied plaats. Geelkerkens zoon,
N.G. Geelkerken, sprak een dankwoord.102 Ondertussen waren de eerste
herdenkingsartikelen al verschenen.103 Ook in de maanden daarna ver-
schenen herdenkingsartikelen, merendeels van de hand van oud hv’ers
als Buskes, Hinlopen en Venemans.104 Later besteedde Herngreen aandacht
aan Geelkerken en aan het Hersteld Verband.105
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Slotbeschouwing

Jan Geelkerken was een vrome gereformeerde predikant, ruimdenkend
en oecumenisch ingesteld. Dat was meer dan een pose, het was van jongs af
aan zijn habitus. Men kan een stap verdergaan en zeggen dat deze habitus
de kern van zijn conflict met de Gereformeerde Kerken heeft gevormd. Van
huis uit behorend tot de dolerenden, maar beïnvloed door Afscheiding en
Reveil, kwam hij als het ware klem te zitten tussen Afscheiding en Dole -
an tie. Daarbij kwam als bron van spanning ook nog het isolement van de
gereformeerde wereld. In het dispuut i.v.m.b.o. trof hij medestanders die
net als hij over de grenzen van de Gereformeerde Kerken heen wilden kijken.
Studiegenoten als J. Ridderbos en G.Ch. Aalders waren lid van f.o.r.u.m.,
dat een heel andere houding tegenover de buitenwereld voorstond. Een
eerste confrontatie vond plaats in 1901, toen Geelkerken de verkiezings-
strijd om het presidium van het vu-corps verloor van Ridderbos en ook
geen andere positie van enige betekenis kreeg toebedeeld. Bij de meerder-
heid van de stemgerechtigde studenten lag hij blijkbaar niet zo goed.
Toen hij een paar jaar later wel de kans kreeg om rector corporis te worden,
liet hij deze lopen om voorzitter van de ncsv te worden. Deze vereniging
stond gedurende zijn voorzitterschap sterk onder invloed van de grote
opwekking te Wales. In de eerste jaren van zijn predikantschap vinden we
veel van de hierboven genoemde invloeden terug in zijn manier van preken
en in zijn ijveren voor evangelisatie en zending, veelal in samenwerking
met anderen.

Tijdens zijn studentenjaren openbaarde zich al een moeilijke kant van
zijn karakter. Jan Geelkerken was voor niemand bang, en als hij meende
dat hij in zijn recht stond, wist hij van geen wijken. Toen en later deinsde
hij er niet voor terug in het openbaar te zeggen ‘wat hij aan de waarheid
verplicht meende te zijn’. ‘Hij was snel en fors met zijn kritiek op ande-
ren’, en lokte daarmee kritiek uit, het was oorzaak van een reeks van con-
flicten. Geelkerken had wel vaak, maar niet altijd gelijk. Dramatisch was
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de ruzie met Bavinck over zijn proefschrift, en de schuld daarvoor lag niet
bij de theologische faculteit, zoals Geelkerken levenslang heeft beweerd.
Hij had die ruzie geheel en al aan zichzelf te danken. Dat hij geen excuses
gemaakt heeft, wordt duidelijk uit de correspondentie met Bavinck, en
dat hij toch kon promoveren was het gevolg van de zachtmoedige houding
van Bavinck, die dus niet alleen een groot theoloog was, maar ook een
groot mens. Dat het later tussen leraar en leerling weer goed kwam, was
eveneens aan Bavinck te danken.

Ondanks deze en andere botsingen en zijn moeite met wat hij ervaren
heeft als de benauwde gereformeerde wereld, werd Geelkerken predikant
in de Gereformeerde Kerken. Voor zichzelf was hij ervan overtuigd dat de
Allerhoogste hem in dit leven tot predikant geroepen had, een rol die hij
een enkele keer aanwijsbaar als een profetische heeft verstaan. Maar dat
betekende ook dat wie zich tegen Geelkerken keerde, zich keerde tegen de
geroepene des Heren. Dat geeft bij verschil van inzicht een extra lading. Als
prediker en als pastor was hij bij velen geliefd, zijn omgang met studen-
ten heeft bij velen blijvende herinneringen nagelaten.

Geelkerkens keuze voor Amsterdam-Zuid bracht de onder de gereformeer-
den levende latente conflicten dicht bij huis. Het ging daarbij om de vraag
hoe men de erfenis van A. Kuyper zou vormgeven in een geheel andere tijd
en voor een geheel andere generatie. Die vraag riep spanningen op. Aan -
vankelijk hield hij zich op de achtergrond en concentreerde zich op zijn
taak als predikant, zijn evangelisatiewerk en zijn taak als reserveveldpre-
diker. Het was de kwestie-Netelenbos die hem als het ware dwong naar
buiten te treden. Dat gebeurde met een zekere heftigheid. Alsof een lang-
zaam gegroeide ergernis en vervreemding een uitweg zocht. In de jaren
daarna wierp hij zich met toenemende gretigheid in de strijd, daarbij ge-
holpen door zijn scherpe pen, zijn analytisch vermogen, de aanhang bin-
nen zijn gemeente en zijn kennis van de kerkorde. De ‘zaak’, wat dat dan
ook mocht zijn, was allang naar de achtergrond verdwenen. Al spoedig
kwamen partijen terecht in een persoonlijke strijd die alleen gewonnen of
verloren kon worden. Het minste wat gezegd moet worden is dat Geel -
kerken daar zelf een belangrijke bijdrage aan heeft geleverd. Het lag niet
alleen aan de Gereformeerde Kerken in Nederland, zijn collegae of de sy-
node. Het viel ook Geelkerken te verwijten. Hij was markant en moeilijk,
niet bereid tot geven en nemen, niet geneigd tot uitstel van beslissingen.
Hij was ook niet bescheiden en zachtmoedig. Hij was geen wijs mens.
Sommigen vonden hem een querulant, anderen verdachten hem van een
gebrek aan deskundigheid, weer anderen struikelden over zijn hautaine
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houding. Samenwerking met hem was soms moeilijk. Hetgeen niet weg-
neemt dat hij sommige zaken goed heeft gezien.

Na de publicatie van zijn reactie op het Getuigenis van de synode van
Leeuwarden (1920) kon hij eigenlijk geen goed meer doen. Voortaan was
Geelkerken persona non grata in de Gereformeerde Kerken. Waar het gaat om
de verhoudingen tussen mensen was er sprake van een zekere naïviteit bij
Geelkerken. De inhoud van het thema, de ‘zaaksgerechtigheid’, woog hem
zwaarder dan het behoud van de relatie, en hij mengde zich met harts-
tocht in de strijd. Het was een gevecht, dat hij in zijn voordeel wilde be-
slissen. In dat opzicht leek hij meer op de toernooivechter Kuyper dan op
de zachtmoedige en aarzelende Bavinck. Toen Cannegieter in 1926 aan
zijn geschreven portret van Geelkerken elf foto’s toevoegde, waarvan
twee van Geelkerken in uniform en twee als vlootprediker, typeerde hij,
wellicht ongewild, Geelkerken als een militant man. Op een van de toege-
voegde spotprenten staat Geelkerken afgebeeld als strijdende ridder. Het
is een tekenende keuze. Geelkerken was inderdaad een strijdbaar mens,
hij was lastig, maar hij was ook rechtdoorzee. Van draaien hield hij niet.
Brussaard, die niet minder bezwaren had dan Geelkerken, is uiteindelijk
de dans ontsprongen door zich aan Assen te conformeren. Ook Van Gel de -
ren overleefde zijn bestaan als lid van de Gereformeerde Kerken. Zij ko-
zen, anders dan Geelkerken, voor het behoud van de relatie, – ieder op hun
eigen wijze. Dat konden ze omdat voor hen waarheid en recht meer nuances
hadden dan Geelkerken kon zien. Ondertussen zijn er velen geweest die
hem voor die onverzettelijkheid dankbaar waren, het heeft in hun leven een
vormend en bevrijdend effect gehad. Geelkerken zelf betaalde voor deze
onafhankelijke en moedige houding een hoge prijs, hij werd uitgestoten.
Desondanks is het mijn indruk dat het voor hem ook een bevrijding was
om buiten het verband van de Gereformeerde Kerken zijn werkzaamheden
als predikant voort te zetten. Reeds toen hij voor herstel te Groesbeek ver-
bleef, zag hij ertegen op predikant in de Gereformeerde Kerken te worden.
Had hij nu gekregen wat hij ten diepste wilde?

Er is wel gesuggereerd dat zijn betrokkenheid bij het kerkelijk span nings -
veld hem een benoeming heeft gekost als opvolger van Bavinck. Dat valt
te betwijfelen. Dat zijn naam de ronde deed staat nergens zwart-op-wit,
het is een bewering uit later tijd, en bovendien uit de mond van mensen
die niet bij de benoeming waren betrokken. Geelkerken zelf heeft altijd
gezegd dat hij welbewust gekozen heeft voor een kerkelijke loopbaan, en
er is geen reden dat te betwijfelen. Hij was in hart en nieren predikant, een
evangelist eigenlijk. Van enige rancune over een misgelopen benoeming is
nergens sprake. Maar daarbij komt nog wat anders. Geelkerken was geen
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zelfstandig theoloog. Dat wil zeggen dat hij nauwelijks tot zelfstandige
theologische bezinning is gekomen. Hij schreef naar aanleiding van anderen.
Dat was al zo in zijn dissertatie en eveneens in zijn optreden als redacteur
van de Overtoomsche Kerkbode en van Woord en Geest. Zonder  tegen standers was
Geelkerken nergens, om het pregnant te formuleren! Vermoedelijk waren
zij die op zoek moesten naar een opvolger van Bavinck, als ze al aan Geel ker -
ken hebben gedacht, zich van dit aspect bewust. Men koos Geel kerkens
jaargenoot Hepp, niet minder strijdbaar, maar wel een origineel theoloog.

Kuiper en Groenendijk leggen beiden de nadruk op de sociologische en
sociale aspecten van het conflict dat Geelkerkens leven bepaald heeft. Het
ging om de erfenis van A. Kuyper, om sociale spanningen in de gemeente
van Geelkerken. Veenhof en Harinck leggen meer de nadruk op de theolo-
gische aspecten van het conflict. Maar grote conflicten hebben nooit één
oorzaak, er is nooit één verklaring. Er speelden zowel sociologische als
theologische zaken. En er was de persoonlijkheid van de hoofdrolspeler.

Men zou Geelkerkens leven kunnen zien als een lange aaneenrijging
van conflicten. Van de botsing met zijn nichtje Jo Geelkerken bij haar hu-
welijk in 1902 tot en met het protest tegen het hervormde schrijven over
Nieuw-Guinea. Maar dan doen we hem geen recht. Hij was meer dan een
querulant, hij was in de eerste plaats dienaar des Woords. Toen Geel ker -
ken gevraagd werd naar het aspect van het ambt dat hem het meeste aan-
sprak, wees hij op de verkondiging. Maar in één adem voegde hij daaraan
toe dat ook het catechiseren en het pastoraat zijn hart hadden. Wie de tal-
loze brieven beziet die Geelkerken in de loop der jaren ontvangen heeft
als reactie op zijn pastoraat, moet wel concluderen dat deze man een pas-
tor was met een groot hart voor de hem toevertrouwde mensen. Terecht
was dat het eerste wat door Smelik in de gedachtenisdienst na zijn overlij-
den werd gememoreerd: herder en leraar. Dat was hij in de eerste plaats.
Die zorg hield niet op bij de grenzen van de kerk van Amsterdam-Zuid,
van de stad Amsterdam of van Nederland. Ook gemeenteleden die naar
Indië vertrokken, konden rekenen op pastorale aandacht.

Als predikant van het Hersteld Verband heeft Geelkerken veel tijd en
energie gestoken in de opbouw van dit kerkverband, dat desondanks, en
ongetwijfeld tot zijn teleurstelling, klein en noodlijdend bleef. Theo -
logisch was hij nog steeds in hart en nieren gereformeerd. Maar anders
dan zijn steun en toeverlaat uit de eerste jaren van het Hersteld Verband,
Van den Brink, maakte hij zich niet zo druk over het pluriforme karakter
van het Hersteld Verband. Bovendien, in deze jaren, toen hij zich niet
meer behoefde te verweren tegen allerlei kritiek, bleek dat hij ook een
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heel bemiddelende kant had. Als lid van het deputaatschap dat te hulp
werd geroepen als er ergens problemen waren, heeft hij vaak een goede
rol gespeeld. Het was alsof hij niet alleen ouder maar ook wijzer was ge-
worden. Natuurlijk waren er ook in deze tijd wel eens problemen met
Geelkerken. Maar het liep minder hoog op dan in de jaren dat hij nog pre-
dikant in de Gerefor meer de Kerken in Nederland was. Hij was nooit het
middelpunt van een groot conflict, hoewel binnen het Hersteld Verband
de ruzies soms heftig waren.

Geelkerken heeft altijd een grote oecumenische belangstelling gehad,
en in het Hersteld Verband heeft hij zich op dat punt actief kunnen inzet-
ten. Idealen uit zijn jeugd gingen in vervulling. Geestverwanten zagen in
de hereniging met de Nederlandse Hervormde Kerk de bekroning van
zijn oecumenisch ideaal. Voor Smelik was hij de man die op het juiste
ogenblik, niet te vroeg en niet te laat, beslissingen wist te nemen en die
door te zetten. Buskes zag hierin het bewijs dat het Geelkerken nooit te
doen is geweest om zijn ‘eigen zaakje’, maar om de zaak ‘van de Christus
belijdende geloofsgemeenschap’. In die zin schreef ook Venemans over
Geelkerken: hij was niet ijdel. Dat er allerlei andere motieven een rol speel -
den, moet ook gezegd worden, zonder dat daarmee afbreuk wordt gedaan
aan het oecumenische aspect van deze hereniging. Als het niet gelukt was,
was het Hersteld Verband zeker failliet gegaan. Het Hersteld Verband
heeft ook in deze jaren veel aan Geelkerken te danken gehad. Hij was een
‘eminent, kundig en stijlvol leidsman’ en zorgde ervoor dat het Hersteld
Verband niet eerloos van het terrein verdween, maar na een eervolle her-
eniging opgenomen werd in de Hervormde Kerk. Smelik noemt dit Geel -
kerkens grootste daad.

Na zijn emeritaat bemoeide Geelkerken zich nauwelijks meer met ker-
kelijke zaken, hoewel hij nog in een paar commissies zat. Aan de discussie
over Assen in de gereformeerde pers, aangezwengeld door zijn vroegere
medestander G. Brillenburg Wurth, nam hij geen deel. Wel zette hij zich
in voor Ambon en voor Nieuw-Guinea. Puchinger meent dat Geelkerken
tamelijk ‘verontrust’ is gestorven. Men moet, met andere woorden, de open -
heid van Geelkerken niet overdrijven, hij was voluit een gereformeerd
theoloog, de Nederlandse Hervormde Kerk was nog steeds, als voor de
oorlog, een pluriforme kerk. Als pastor bleef hij oude vrienden trouw of
zocht hij opnieuw contact met hen, zijn laatste krachten waren voor het
rusthuis van de Hervormde Gemeente in Amsterdam-Zuid.

Geelkerken was méér dan het conflict van 1926. Toch heeft dat zijn leven
bepaald. Opvallend is dat Smelik, Hinlopen en Buskes menen dat hij niet
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verbitterd is geraakt, terwijl Van der Linden daar anders over dacht. De
wijze waarop hij aan het eind van zijn leven sprak over Grosheide en
Berkouwer was niet vrij van ressentiment, vond hij. Een keuze hoeft niet
gemaakt te worden, de ene dag is de andere niet, de ene ontmoeting roept
andere emoties op dan de andere.

Mijn doel was het om dichter bij de persoon van Geelkerken te komen.
Is dat gelukt? Begrijpen we beter dan voorheen wie hij is geweest, waar
het ten diepste om ging, in zijn leven, in het leven van de kerken die hij ge-
diend heeft? Tegen het einde van het jaar 2000 boog ik mij voor het eerst
over persoon en werk van Geelkerken, ter voorbereiding van een causerie
op de herdenkingsbijeenkomst enkele maanden later. Het was kort dag.
Nu was er veel meer tijd beschikbaar, en veel meer en vooral ook ander-
soortig bronnenmateriaal. Als ik de causerie teruglees, valt me op hoezeer
de grote lijnen van toen overeenkomen met de grote lijnen van nu. Een aan -
tal saillante punten waren op basis van schriftelijke bronnen al bekend.
We wisten al dat Geelkerken geen gemakkelijk man was, zoals we dat ook
van zijn tegenstanders wisten. Maar het uitgebreide archief van Geel  kerken
heeft wel duidelijk gemaakt ‘hoe de hazen’ liepen, welke positie Geel -
kerken in de Gereformeerde Kerken innam en wat zijn rol in het Hersteld
Verband is geweest. Persoonlijke relaties en fricties zijn veel duidelijker
geworden, sommige conflicten die eerder niet bekend waren, zijn onder
het stof vandaan gekomen, mede omdat Geelkerken zijn correspondentie
keurig archiveerde, zeker als het ‘spannende’ correspondentie was. Ook
zijn rol als oecumenicus was tot nog toe niet zo bekend.

Om op de vraag terug te komen: ja, ik meen dat we dichter tot Geel ker -
ken zijn genaderd, juist omdat zijn archief geraadpleegd kon worden. Hij
is mijn collega, mijn geestverwant. Er zijn momenten geweest waarop ik
hem beschouwde als mijn vriend, ik ben van hem gaan houden. En als ie-
mand wijst op zijn markante en moeilijke trekjes, verwijs ik graag naar
Smelik. ‘Mensen zonder karakter kunnen zich er altijd op beroemen dat
zij zelf tenminste geen karakterfouten hebben.’ Maar ik spreek dat alles
uit in het besef dat de historicus nooit verder komt dan een reconstructie
van de werkelijkheid. Die werkelijkheid zelf is vele malen gecompliceer-
der. En dat geldt ook een mens als Jan Geelkerken.
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Noten

1 Over het Hersteld Verband zie men
Maarten J. Aalders, Een handjevol verkenners?
Het Hersteld Verband opnieuw bekeken (Barne -
veld 2012) en de daar genoemde literatuur.
De officiële naam was Gereformeerde Kerken
in Nederland (in Hersteld Verband), vaak
ingekort tot Hersteld Verband of af gekort
tot hv. Als ik het heb over Gerefor meerde
Kerken bedoel ik altijd de Gerefor meerde
Kerken in Nederland, in de voetnoten af -
gekort tot gkn. De Nederlandse Hervorm de
Kerk wordt vaak weergegeven als Her vorm -
de Kerk of nhk. De afkorting ov staat voor
Oud Verband, een kerk die zich aan de be -
sluiten van Assen conformeerde.
2 Zie hierover D.Th. Kuiper, ‘De historio -
grafie van de kwestie Geelkerken’, in:
George Harinck, De kwestie-Geelkerken. Een
terugblik na 75 jaar (Barneveld 2001) 195-204,
en idem, ‘Bibliografie inzake de kwestie
Geelkerken’, in: George Harinck, De kwestie-
Geelkerken, 205-211. 
3 Voor biografische gegevens verwijs ik in
het algemeen naar D. Nauta e.a. (red.),
Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het
Nederlandse Protestantisme i-v (Kampen 1978-
2006), Joh. de Haas, Gedenkt uw voorgangers 
i-v (Haarlem 1984-1989) en andere bio -
grafische lexica.
4 Zie o.m. J.G. Geelkerken, ‘Die reformier -
ten Kirchen in den Niederlanden im
wiederhergestellten Verband’, in: Ekklesia.
Eine Sammlung von Selbtsdarstellungen der
christlichten Kirchen i-x (Gotha 1934-1942),
waar hij als themata noemt: pluriformiteit,
Schriftprobleem, revisie van de belijdenis
etc.; G.F.W. Herngreen, ‘Tegen het funda -
mentalisme (over dr J.G. Geelkerken)’, in:
H. Berkhof e.a., Dwarsliggers. Non-confor mis -
ten op de levensweg van ds J. J. Buskes (Wage -
 ningen 1975) 64-72; idem, Een handjevol
ver ken ners. Ontstaan en geschiedenis van het
‘h.v.’. De Gereformeerde Kerken in Nederland in
Hersteld Verband (Baarn 1976); J.J. Buskes,
‘Johannes Gerardus Geelkerken’, Jaarboek
van de Maatschappij der Nederlandse Letter kunde,
1960-1961, 52-56; idem, Hoera voor het leven
(Amsterdam 1963) 109; E.L. Smelik, Het Woord

klinkt door. In memoriam dr J.G. Geel kerken. 
Gedachtenisdienst en citaten (Amsterdam 1960).
5 Zie C. Augustijn, Kerk in Nederland 1945-
1984 (Delft 1984) 93-95.
6 Zie bijvoorbeeld J. Veenhof, ‘Geschie de -
nis van theologie en spiritualiteit in de
gereformeerde kerken’, in: M.E. Brinkman
(red.), 100 jaar theologie. Aspecten van een eeuw
theologie in de Gereformeerde Kerken in Neder -
land (1892-1002) (Kampen1992) 14-95, aldaar
28-46; J. Exalto, ‘Een preek met een staartje.
Kwestie-Geelkerken: theologie of sociaal
conflict?’, Transparant 11 (2000) 14-19, en
George Harinck, ‘De kwestie-Geelkerken en
de moderne cultuur’, in: George Harinck,
De kwestie-Geelkerken, 69-87. 
7 D.Th. Kuiper, De voormannen. Een sociaal-
wetenschappelijke studie over ideologie, konflikt
en kerngroepvorming binnen de gereformeerde
wereld in Nederland tussen 1820 en 1930 (Meppel/
Kampen 1972).
8 E.J. Ritsema van Eck en P. Huguenin,
Conflicthantering. Onderhandelen. Een praktische
inleiding (Houten/Diegem 1993)
9 A.H. Groenendijk, Vasthoudend en voort -
varend. De achtergronden van het conflict rond 
dr J.G. Geelkerken in 1926 (= doctoraal scriptie
kerkgeschiedenis Vrije Universiteit 1986).
10 Het Utrechts Archief, Archief van de
Gereformeerde Kerken in Nederland in
Hersteld Verband. Afgekort hua, ahv,
gevolgd door een inventarisnummer met
een korte omschrijving daarvan. 
11 M.J. Aalders, ‘Dr J.G. Geelkerken (1879-
1960). Een kennismaking’, in: George
Harinck, De kwestie-Geelkerken, 43-68.
12 Ik verwijs er als volgt naar: ag (Archief
Geelkerken), gevolgd door het betreffende
nummer van de plaatsingslijst en een om -
schrijving van de betreffende map. Delen
van het archief waren reeds door Geelkerken
geordend. Ze zijn te herkennen aan het ge -
bruik van de aanhalingstekens, zie bijvoor -
beeld ag, 34, ‘Jeugdbrieven’. Wat volgt is door
de archivaris toegevoegd. 
13 Zie de literatuuropgave.
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i
1 Regionaal Archief Alkmaar, Burgerlijke
Stand gemeente Alkmaar, geboorten 1879,
aktenummer 247. Het gezin woonde aan
Lim mer hoek 19. In het bevolkingsregister
staat niet vermeld hoe lang N.G. Geel ker ken
daar heeft gewoond en hij staat vermeld als
zijn de zonder beroep. Zo ook op de geboor -
te akte. 
2 Toen Geelkerken in 1936 25 jaar predikant
was, voegde hij aan zijn gedachtenispreek
een naschrift toe, waarin hij op zijn leven
terugblikte. Daaraan heb ik veel details
ontleend. Zie Een kwart-eeuw bekrachtigd.
Gedachtenispreek na 25-jarige ambtsbediening, 
op 9 februari 1936 uitgesproken door dr. J.G. Geel -
kerken, predikant der Gereformeerde Kerk te
Amsterdam-Zuid (in Hersteld Verband) (Amster -
dam 1936) 18-30. 
3 Zie hierover M.J. van Lennep en D.Th.
Kuiper, ‘(van) Geelkerken (Tiel/Utrecht)’,
in: P. van Beek e.a. (red.), De dolerenden en hun
nageslacht (Leusden/Kampen 1990) 221-233. 
4 Een kwart-eeuw bekrachtigd, 19. Het dag -
boek is voor zover bekend niet bewaard
gebleven. 
5 Een kwart-eeuw bekrachtigd, 19. Citaten uit
de berijmde psalmen uit F.L. Rutgers e.a.,
De berijmde psalmen, met eenige gezangen, in
gebruik bij de Gereformeerde Kerken in Neder -
land; alsmede hare Formulieren van Eenigheid,
met de drie oude geloofsbelijdenissen en hare
Liturgie, met het Kort Begrip en den Ziekentroost
(Middelharnis 1897).
6 Over de tijd dat A. Kuyper predikant te
Utrecht was (1867-1870) zie men J. Vree,
Kuyper in de kiem. De precalvinistische periode
van Abraham Kuyper 1848-1874 (Hilversum
2006). Zie ook C. Augustijn, ‘Kuypers zelf -
portret’, in: C. Augustijn en J. Vree, Abraham
Kuyper: vast en veranderlijk. De ontwikkeling
van zijn denken (Zoetermeer 1998) 11-23, en 
J. Koch, Abraham Kuyper. Een biografie
(Amsterdam 2006).
7 Zie over de invloed van zijn tante op
Geelkerken ook de condoleancebrief van
zijn vriend Kees Klaarhamer, ag, 34, ‘Jeugd -
brieven’ (i), 29 januari 1897, van C.G. Klaar -
hamer aan J.G. Geelkerken.
9 Zie over mevrouw Zeelt J.C. van der Does,
De Afscheiding in haar wording en beginperiode
(Delft z.j. = 1933) 233-235; C. Smits, De Af -
schei ding van 1834 (Dordrecht 1980) iv (Pro -

vincie Utrecht) 358-388. Zie ook K.W. de
Jong, ‘“Niet meer achteraf, (…) maar in de
hoofdstraat”. De ontwikkeling van het ge -
reformeerde kerkgebouw tot aan de Vrij -
making van 1944’, in: H.C. Endedijk en 
J. Vree, Niet een handvol maar een landvol. Twee
eeuwen protestantse kerkbouw in de Nederlandse
ruimte (Zoetermeer 2002 = Jaarboek voor de
geschiedenis van het Nederlandse protestantisme,
jaargang 10) 172-205, aldaar 180.
9 Zie Van Lennep en Kuiper, ‘Geelkerken’,
in: Van Beek e.a., De dolerenden en hun na -
geslacht, 226-227 en noot 15. Karel Hendrik
(1855-1887) was een van de eerste studenten
aan de vu, maar heeft zijn studie wegens
ziekte niet voltooid.
10 In ag, 97, Tekeningen e.d., zit een notitie
van Jan d.d. 16 januari 1892 over het over
het overlijden van Van Ark. ‘Tante is er zeer
gelaten onder’, zo schreef hij onder meer. 
11 Een kwart-eeuw bekrachtigd, 20. Zie ook
‘Toespraken gehouden door Dr. J.G. Geel -
kerken aan het einde van zijn gedachtenis -
preek’, Overtoomsche Kerkbode, 16 februari
1936. In zijn woorden tot Gunning zei hij
over haar dat hij in geestelijk opzicht
‘onzegbaar veel’ te danken heeft gehad. 
12 Zie hua, Memories van successie, toegangs -
nummer 337-7, inventarisnummer 481, film
2057 vv. Het ging om f 15.400,- Zie verder
bij noot 45.
13 Johanna Wilhelmina Geelkerken 
(1880-1966), Louise Françoise Geelkerken
(1882-1963) en Maria Elisabeth Geelkerken
(1890-1978). 
14 ag, 34, ‘Jeugdbrieven’ (i), 27 juni 1897, 
van L.F. Geelkerken aan J.G. Geelkerken.
Louise spreekt hier uit dat ze zo blij is dat er
nog steeds contact tussen de beide families
is, ze zou het heel erg vinden als het weer
werd zoals het vroeger was. In ieder geval in
1947 was er weer contact, zie ag, 86, Losse
correspondentie, 1946-1949, 13 oktober 1947,
van L.F. van Duyl Schultz-Geelkerken aan
J.G. Geelkerken. 
15 Dat valt op te maken uit ag, 34, ‘Jeugd -
brieven’ (iv), 2 november 1900, van J.W. Geel -
kerken aan J.G. Geelkerken, waar Jo haar
neef waarschuwde om bij de keuze van een
vrouw toch vooral voorzichtig te zijn. Ze
wees daarbij op het huwelijk van haar vader,
‘alles verwoest door eene vrouw’.
16 Zie ag, 34, ‘Jeugdbrieven’ (iv), 8 februari
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1901, van W.F. Geelkerken aan haar broer
J.G. Geelkerken, die in Utrecht bij haar
nichtjes logeerde en haar tante ‘inver -
velend’ noemde.
17 Een kwart-eeuw bekrachtigd, 20-21. 
18 Bijbelcitaten zijn uiteraard altijd uit de
Statenvertaling. Ik hanteer steeds een uit -
gave uit 1926.
19 Zie over de Doleantie in Utrecht D.Th.
Kuiper in: P. van Beek e.a. (red.), De doleren -
den en hun nageslacht, 71-73. Zie ook J.C. Rull -
mann, De Doleantie in de Nederlandsche
Her vormde Kerk der negentiende eeuw (Amster -
dam 1917 = tweede, herziene druk) 72-76.
20 Zie over de Doleantie in het algemeen
W. Bakker e.a. (red.), De Doleantie van 1886 en
haar geschiedenis (Kampen 1986) en over de
Doleantie in Amsterdam C.H.W. van den
Berg, ‘De ontstaansgeschiedenis van de
Doleantie te Amsterdam’, in: Bakker e.a.
(red.), De Doleantie van 1886, 76-105. 
21 Geelkerken, Een kwart-eeuw bekrachtigd,
21-22.
22 ag, 85, Correspondentie, 1924-1927, 24
januari 1926, van W.F. Geelkerken-Nuggel -
mans aan J.G. Geelkerken. Het betreft een
beschrijving van wat God ‘aan haar ziel
deed’, met een begeleidende brief. 
23 Ze noemt als datum van die avond -
maalsviering 16 januari 1889, maar dat was
de sterfdag van haar vader. Wellicht vond
die viering plaats op zondag 27 januari 1889.
24 ag, 34, ‘Jeugdbrieven’ (ii), 24 augustus
1898, van W.F. Geelkerken aan J. G. Geel -
kerken. 
25 Geelkerken, Een kwart-eeuw bekrachtigd, 21.
26 Een kwart-eeuw bekrachtigd, 22.
27 Zie hierover Henk Reinders, Met het oog
op den Heer. 150 jaar Marnixstichting (Bunnik
1991), waaraan het volgende is ontleend. Uit
de jaren 1880-1890 is weinig of geen archief -
materiaal bewaard gebleven. Het archief
van de Marnix-stichting wordt bewaard in
Het Utrechts Archief .
28 Reinders, Met het oog op den Heer, 33.
29 Zie Reinders, Met het oog op den Heer, 42,
die erop wijst dat volgens de oprichtings -
akte de bestuursleden hervormd dienden te
zijn, maar dat een dergelijke bepaling niet
gold voor het onderwijzend personeel. Het
gevolg was dat de Marnix-stichting zowel
bij hervormden als gereformeerden enigs -
zins verdacht was. In 1889 en 1890 werden

100 van de 500 leerlingen in verband met de
Doleantie van school gehaald, in 1890 was
het aantal aanmeldingen lager dan voor -
heen. 
30 Een kwart-eeuw bekrachtigd, 22.
31 Aldus enkele bepalingen uit het regle -
ment zoals dat aan het eind van de negen -
tiende eeuw gold. Zie Reinders, Met het oog
op den Heer, 38-39.
32 Reinders, Met het oog op den Heer, 37.
33 ag, 88, ‘Diverse documentatie, jeugd, student ’.
Er zijn rapporten bewaard gebleven van
1888/1889, 1889/1890, 1890/1891 en 1892/1893. 
34 Met de hand door het gedrukte ‘Huis -
werk’ bijgeschreven: ‘Fr. thema’s’. Andere
jaren is dat niet het geval. 
35 ag, 41, Familiedrukwerk en schoolrapporten,
ca. 1856-1905.
36 Zie ag, 34, ‘Jeugdbrieven’ (i), 12 mei 1892,
van W.F. Geelkerken aan J.G. Geelkerken
37 Een kwart-eeuw bekrachtigd, 20, en de cor -
respondentie uit deze periode. Zie onder
meer ag, 34, ‘Jeugdbrieven’ (i), 17 mei 1892,
van J.G. Geelkerken aan zijn zus W.F. Geel -
kerken, waarin hij schreef dat hij de vol gen -
de dag naar Ellecom zou komen. Dezelfde
dag schreef hij ook een brief aan tante Van
Ark, die reeds te Ellecom verbleef. 
38 ag, 88, ‘Diverse documentatie, jeugd, stu -
dent ’. Het ‘dagboekje’ omvat drie velletjes
met aantekeningen over de periode 13 juni
1891-10 juni 1892. De aantekening is uit de
week van 19-24 (?) april 1892.
39 ag, 34, ‘Jeugdbrieven’ (i), 31 mei 1892, van
W.F. Geelkerken-Nuggelmans aan J.M. van
Ark-Geelkerken.
40 ag, 34, ‘Jeugdbrieven’ (i), 25 mei 1892, van
W.F. Geelkerken-Nuggelmans aan J.G. Geel -
 kerken.
41 ag, 34, ‘Jeugdbrieven’ (i), 30 mei 1892, 
van W.F. Geelkerken-Nuggelmans aan 
J.G. Geelkerken. 
42 Kuiper en Van Lennep, ‘(van) Geel -
kerken (Tiel/Utrecht)’, in: Van Beek e.a.
(red.), De dolerenden en hun nageslacht, 228,
spreken over Laag Soeren, Geelkerken, 
Een kwart-eeuw bekrachtigd, 20, spreekt over
Hoog-Soeren. Ook de rouwadvertenties
spreken over Laag-Soeren. Zie ag, 65,
Documenten, Knipsels. 
43 ag, 34, ‘Jeugdbrieven’ (i), 2 januari 1893,
van W.F. Geelkerken-Nuggelmans aan 
J.G. Geelkerken. 
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44 Gesprek met mevrouw I. Geelkerken-
Brusse d.d. 15 januari 2001. Het vermogen
van Geelkerkens vader was bij overlijden 
f 211.570,-. Zie hua, Memories van successie,
toegangsnummer 337-7, inventaris num -
mer 466. Hij kan als zeer vermogend
worden aangeduid. Zie N.A. Wilterdink,
Vermogensverhoudingen in Nederland. Ont -
wikkelingen sinds de negentiende eeuw
(Amsterdam z.j. = 1984) 107. Omrekenen
naar de huidige situatie vergt gedetail -
leerde kennis van de samenstelling van zijn
vermogen. Aandelen hadden een ander
rendement dan obligaties. Ik dank Rolf van
der Woude voor zijn advies inzake de finan -
ciële positie van Geelkerken. 
45 hua, Memories van successie, toegangs -
nummer 337-7, inventarisnummer 480.
Haar vermogen werd vastgesteld op 
f 145.788,- en op f 15.400 na verdeeld onder
haar broer en de kinderen van haar over -
leden broer. Geelkerken erfde ruim f 21.000,-
T.a.p., inventarisnummer 481.
46 Over het testament van mevrouw Zeelt
zie Smits, De Afscheiding, iv, de bladzijden
380-388. Deze boerderij, deel van het voor -
malige buiten Groenlust, was in 1839 eigen -
dom geworden van mevrouw J.J. Zeelt, die
eerder met haar man eigenaar was geweest
van het naastgelegen buiten Trompen -
burgh. Zie J.A. Hendriks, ‘Welkom op
Groenlust’, In de Gloriosa 9 (1989) 87-98).
Zelf woonde ze in ieder geval vanaf 1836 in
Baambrugge, waar ze de vervolgde afge -
scheidenen onderdak bood en financieel
ondersteunde. Ook in ’s-Graveland, net als
in Baambrugge, stond ze de afgescheide nen
toe op haar grond een kerkje te bouwen. In
1864 erfde J.M. Geelkerken (tante Van Ark)
deze ’s-Gravelandse bezittingen van me -
vrouw Zeelt. Ze vermaakte deze boerderij
aan haar broer J.P. Geelkerken en de kin -
deren van haar overleden broer N.G. Geel -
kerken, Jan, Mien en Gerard. Volgens de
gegevens van het kadaster werden deze
bezittingen door ‘scheiding en verdeling’
nog in dat jaar het bezit van Jan, Mien en
Gerard Geelkerken. Zij verkochten het
kerkje in 1898 aan de Gereformeerde Kerk
van ’s-Graveland. Bron: Dienst voor het
kadaster en de openbare registers. 
47 Zie hierover M.J. Aalders, 125 jaar Facul -
teit der Godgeleerdheid aan de Vrije Universiteit

(Zoetermeer 2005) 44-50, en C.A. van
Swighem, Het Gereformeerd Gymnasium te
Amsterdam 1889-1964 (Amsterdam 1964) 7-13. 
48 Daartoe werd opgericht de Vereeniging
voor Voorbereidend Universitair Onder -
wijs. Blijkens de statuten stond de vereni -
ging voor onderwijs ‘op den grondslag der
Gereformeerde beginselen’. Zie hdc,
Archief Vereniging Voorbereidend Univer -
sitair Onderwijs, inventarisnummer 16,
Stukken betreffende de oprichting van de Ver -
eniging etc., Statuten, en Nederlandsche Staats -
courant, 28 maar 1890. De vereniging
ver kreeg erkenning als rechtspersoon bij
Koninklijk Besluit van 25 januari 1890, nr. 21.
49 Van Swighem, Het Gereformeerd Gym -
nasium, 114, wijst erop dat Woltjer in feite de
leiding van de schoolzaken in handen had.
De eerste jaren was er geen rector, met
uitzondering van de jaren 1905-1907, toen
dr. H.J. Flipse rector was.
50 Over Woltjer zie men Van Swighem, Het
Gereformeerd Gymnasium, 13-20, en H. van
der Laan, Jan Woltjer (1849-1917). Filosoof, clas -
sicus, pedagoog (Amsterdam 2000). Hoofd -
stuk iv is onder meer gewijd aan Woltjers
visie op de pedagogiek. 
51 Van Swighem, Het Gereformeerd
Gymnasium, 15.
52 Uitgebreid hierover J. Roelink, Een
blinkend spoor, 1879-1979. Beeld van een eeuw
geschiedenis der Vereniging voor wetenschappelijk
onderwijs op gereformeerde grondslag (Kampen
1979) 10-46.
53 Citaat uit Van der Laan, Woltjer, 195, uit
een rede bij de opening van het Willem
Lodewijk Gymnasium te Groningen. 
54 Opgenomen in de jaarverslagen van de
vereniging, later gebundeld in: J. Woltjer,
Ut cognoscant Te. Verhandelingen over verschei -
dene gymnasiale leervakken (Amsterdam 1923). 
55 ag, 34, ‘Jeugdbrieven’ (i), van J.G. Geel -
kerken aan J. Woltjer, zonder datum (= af -
schrift).
56 hdc, Archief Vereniging Voorbereidend
Wetenschappelijk Onderwijs, inventaris -
nummer 462, Leerplannen, 1893. De uit nodi -
ging voor het examen zie ag, 34,
‘Jeugdbrieven’ (i), 6 juli 1893, van J. Woltjer
aan J.G. Geel kerken.
57 Stadsarchief Amsterdam (saa), Bevol -
kingsregister Amsterdam, Overgenomen
delen, 78, blz. 29. De eerste woning was aan
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het Sarphatipark. Op 7 mei 1894: Singel 103;
op 2 mei 1900: Tesselschadestraat 5 huis.
Daarna verhuisde Geelkerken naar de Stad -
houderskade 116. Op 27 april 1905 werd Jan
ingeschreven te Hilversum, zijn moeder en
zuster waren op 15 februari verhuisd naar
Baarn. 
58 Van Swighem, Het Gereformeerd Gym -
nasium, geeft als geslaagde in 1900 Tj.M.A.
van Löbensels. De enige die in aanmerking
komt is Tjaard Anne Marius Albert van
Löben Sels (1879-1952), advocaat en pro -
cureur te Haarlem. Zie Nederlands Patriciaat
52 (1961) 332-348. In ag, 59, ‘Archief 1950-juli
1952’, zit een knipseltje met de overlijdens -
advertentie, 18 maart 1952.
59 Zie ag, 34, ‘Jeugdbrieven’ (i), 5 juni 1895
van H.C. Rutgers aan J.G. Geelkerken: ‘We
hebben schermles in de kazerne om 4 uur
ipv 41⁄™ uur.’
60 ag, 88, ‘Diverse documentatie, jeugd,
student’, dagboekaantekeningen.
61 ag, 34, ‘Jeugdbrieven’ (i), april 1897, van
C.G. Klaarhamer aan J.G. Geelkerken. 
62 ag, 24, Schriftje met gedichten.
63 ag, 34, ‘Jeugdbrieven’ (iii), 28 januari 1899,
van C.G. Klaarhamer aan J.G. Geelkerken.
64 Het volgende is ontleend aan ag, 88,
‘Diverse documentatie, jeugd, student’. Het
betreft een velletje papier met enkele aan -
tekeningen hierover. Zie over de belijdenis
des geloofs H. Bouwman, Gereformeerd
kerkrecht i-ii (Kampen 1928-1934), aldaar ii,
367-386.
65 Een bewijs daarvan in ag, 41, Familiedruk -
werk en schoolrapporten, gedateerd 28 febru ari
1899, ondertekend door B. van Schelven. 
66 Volgens De Amsterdamsche Kerkbode.
Officieel orgaan van de Gereformeerde Kerk, 26
februari 1899, was op 1 maart D.J. Karssen
voorganger. Omdat Geelkerken ook de
liturgie vermeldde, lijkt een vergissing
zijnerzijds uitgesloten en was er sprake van
een vergissing in de kerkbode of van een
wisseling op het laatste moment. 
67 Deze kerk aan de Keizersgracht 489
werd de Nieuwe Kerk genoemd, in onder -
scheid van de kerk aan de Bloemgracht, de
Oude Kerk genaamd. Beide waren in ge -
bruik geweest bij de voormalig afgeschei -
de nen. De dolerenden hadden schuin
tegenover de Nieuwe Kerk in 1888 een kerk
gebouwd, bekend als de Keizersgrachtkerk.

Zie hierover C. Augustijn (red.), Gerefor meerd
Amsterdam sedert 1835 (Kampen 1989), zaak -
register s.v.
68 Ongetwijfeld werd gebruikgemaakt van
het avondmaalsformulier dat is opgeno men
in Rutgers e.a., De berijmde psalmen, 87-92. 
69 Zie Rutgers e.a., De berijmde psalmen, 88.
70 ag, 88, ‘Diverse documentatie, jeugd,
student ’, 26 februari 1899, van J.G. Geel ker -
ken aan een onbekende J.P. te U. (afschrift).
Het ging om J.W. Paddenburg te Utrecht.
Zie de volgende noot.
71 ag, 34, ‘Jeugdbrieven’ (iii), 4 maart 1898 
(= poststempel), van J.W. Paddenburg aan
J.G. Geelkerken.
72 hdc, Archief Vereniging Voorbereidend
Wetenschappelijk Onderwijs, inventaris -
nummer 414, Klasselijsten, en 560, Notulen
lerarenvergaderingen. In de eerste klas waren
zijn klasgenoten: H.A.M. van Asch van
Wijck, J.F. van Beeck Calkoen, W.Th. Bickel,
A. Carstens, F.W. Grosheide, L. van der Lugt,
B. Osinga, P. Pouwels, S. Tromp de Ruiter,
H.C. Rutgers, J. van Schaick, A.A. van
Schelven, J.C. Smit, W.J. Velten en M.J. Vos. 
73 ag, 88, ‘Diverse documentatie, jeugd,
student ’. Rapporten ook in ag, 41, Familie -
drukwerk en schoolrapporten. Van het laatste
jaar is geen schoolrapport bekend. 
74 Een diploma en/of cijferlijst is niet
bewaard gebleven. 
75 ag, 34, ‘Jeugdbrieven’ (i), 23 juli 1899, van
G. Ringnalda aan J. G. Geelkerken. Met hem
slaagden voor het eindexamen H.A.M. van
Asch van Wijck, J.F. van Beeck Calkoen,
J.H.G. Bekker, F.W. Grosheide, J. de Jong,
L.van der Lugt, H. C. Rutgers, S. Tromp de
Ruiter, P. Samson, A.A. van Schelven en 
J.B. Netelenbos. Zie C.A. van Swighem, Het
Gereformeerd Gymnasium, ‘voor het eind -
examen geslaagden’.
76 Er is contact geweest met Christina
Johanna Nuggelmans (1854-1901) en met 
de familie Nieuwenkamp-Nuggelmans uit
Haarlem. D.Th. Kuiper stelde mij zijn aan -
tekeningen over het onderzoek naar de
familie Geelkerken ter beschikking.
77 Zij werd spraaklerares en ontwikkelde
zich tot een autoriteit op het gebied van
astmatische aandoeningen. Ze woonde
later in Amsterdam. Toen Gerard geboren
werd, stuurde ze een felicitatie. Zie ag, 35,
‘Geboorte N.Gerard Geelkerken 26 februari 1907 ’,
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1 maart 1907, van F.W. Nieuwenkamp aan
J.G. Geelkerken. Toen ze in 1949 haar 50-
jarig jubileum vierde, werd Jan uitge nodigd.
Later ontving hij ook een bedankje. Zie ag,
86, Losse correspondentie, 1946-1949, 25 april
1949, van F.W. Nieuwenkamp aan J.G. Geel -
kerken (gedrukte brief). Zie ook ag, 41,
Brieven 1926, 12 januari 1926 van W.G. Nieu -
wen kamp aan J.G. Geelkerken. Dit betreft
Geelkerkens neef Wim Nieu wen kamp.
78 Nicht Marie was een stuk jonger, dus
daarmee was vanzelfsprekend veel minder
contact. Zie ag, 34, ‘Jeugdbrieven’ (iv), 
24 april 1900, van M.E. Geelkerken aan 
J.G. Geelkerken. 
79 ag, 34, ‘Jeugdbrieven’ (ii), van J.W. Geel -
kerken aan J.G. Geelkerken, 8 en 12 juli 1898.
80 ag, 34, ‘Jeugdbrieven’ (ii), van J.W. Geel -
kerken aan J.G. Geelkerken, 20 november
1899.
81 ag, 34, ‘Jeugdbrieven’ (iv), 28 november
1900, van J.W. Geelkerken aan J.G. Geel -
kerken. Zie ook ag, 34, ‘Jeugdbrieven’ (ii), 
10 december 1897, van J.W. Geelkerken aan
J.G. Geelkerken: ‘Je bent nu werkelijk voor
mij het ideaal van een broer geworden.’ 
82 ag, 34, ‘Jeugdbrieven’ (iv), 28 juli 1901, van
W.F. Geelkerken aan J.G. Geelkerken, die
van die visite melding maakt. Guillaume
Frederic Rochat, geboren Amsterdam 
6 april 1876, medicus, hoogleraar oogheel -
kunde te Groningen, overleden Groningen
15 februari 1965. Een trouwkaart in ag, 41,
Familiedrukwerk en schoolrapporten.
83 ag, 23, Brieven, 1902-1910, 15 april 1902,
van J.W. Geelkerken aan J.G. Geelkerken. 
84 ag, 23, Brieven, 1902-1910, 28 april 1902,
van J.W. Geelkerken aan J.G. Geelkerken.
W.F. Geelkerken huwde J.W.P. Kardoes,
volgens de kerkenraad van de Gereformeer -
de Kerk van Hilversum iemand ‘van on -
kerkelijk leven’. Zie sagv, Archief Gerefor-
meerde Kerk Hilversum, inventaris num -
mer 377, Notulen kerkenraad (B), 12 mei 1905.
Men nam zich voor mejuffrouw Geel ker -
ken daarop aan te spreken. Hoe dat verlopen
is, heb ik niet aangetroffen. 
85 ag, 23, Brieven, 1902-1910, 20 juni 1903, van
J.W. Rochat-Geelkerken aan J.G. Geel kerken.
86 ag, 31, ‘Geboorte van Nella 26-6-1913’, z.d.,
van J.W. Rochat-Geelkerken aan J.G. Geel -
kerken en I.J. Geelkerken-Kardoes.
87 ag, 62, Brieven 1925 (ii), 30 augustus 1925

van J.W. Rochat-Geelkerken aan J.G. Geel -
kerken. 
88 ag, 48, Archief, diverse correspondentie, 1925-
1926 en 1934-1936, 13 oktober 1934, van J.W.
Rochat-Geelkerken aan J.G. Geelkerken. 
89 ag, 85, ‘Documenten 13 juni 1959’, 12 juni
1959, van J.W. Rochat-Geelkerken aan J.G.
Geelkerken; ag, 23, Losse stapel brieven, 1958-
1960, 21 december 1959 en 8 januari 1960,
van J.W. Rochat-Geelkerken aan J.G. Geel -
kerken. 
90 ag, 34, ‘Jeugdbrieven’ (ii), van L.F. Geel ker -
ken aan J.G. Geelkerken, 23 augustus 1899. 
91 ag, 26, Brieven, 1926-1928, 11 maart 1928,
van E. Berends aan J.G. Geelkerken. 
92 Zie ag, 86, Losse correspondentie, 1946-1949,
13 oktober 1947, van L.F. van Duyl Schultz-
Geelkerken aan J.G. Geelkerken. 
93 12 december 1953, Victoria Sardeman en
F.R. van Royen. Zie de trouwkaart in ag, 86,
Losse correspondentie, 1955-1956. Zie ook ag, 86,
Losse correspondentie, 1955-1956, 12 maart 1955,
F.R. van Royen aan J.G. Geelkerken. Een
orde van dienst, met bijbehorende corres -
pondentie in ag, 60, ‘Archief 1953’.
94 Een kwart-eeuw bekrachtigd, 29. 
95 A. Kors, ́t Is plicht dat ied́re jongen.
Geschiedenis van de dienstplicht in Nederland
(Utrecht 1996).
96 De empirische godsdienstpsychologie
(Amsterdam 1909), stelling 19. 
97 ag, 88, ‘Diverse documentatie, jeugd,
student ’, 15 augustus 1899, een getuigschrift
van J.B. van den Oudendijk Pieterse,
kolonel commandant van het 1e regiment
Vestingartillerie.
98 ampv, Kazerne-toestanden. Resultaat van de
circulaire der a.m.p.v., waarvan de beantwoor -
ding door de militaire autoriteiten werd verboden
(Rotterdam z.j.=1902), een uitgave van de Anti-
Militaristische Propaganda-Vereeni ging.
99 Over de doelstelling van deze
vereniging zie Kazerne-toestanden, 51-53. De
enquête in Kazerne-toestanden, 54-56.
100 J.G. Geelkerken, ‘Kazerne-toestanden’,
Nil Desperandum Deo Duce, 15 mei 1902.
101 Zie over hem Biografisch Woordenboek van
het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Neder -
land, s.v. Zie http://www.iisg.nl/bwsa/
index.htlm (september 2009). 
102 NB. Socialisme en communisme
werden toen nog niet onderscheiden.
103 Een kwart-eeuw bekrachtigd, 21.
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104 Een kwart-eeuw bekrachtigd, 22.
105 Opmerkelijk genoeg heeft Geelkerken
een afbeelding van de jonge Samuel in
gebedshouding altijd bewaard. Zie ag, 99,
Tekeningen etc. Overigens lijkt dit in tegen -
spraak met hetgeen Geelkerkens moeder
over haar bekering meedeelde. Zie boven.
Ze was op 29 augustus 1878 met N.G. Geel -
kerken getrouwd en pas na jaren tot beke -
ring gekomen.
106 Als student had hij felle kritiek op zijn
oom. Zo blijkt uit de correspondentie met
zijn nicht Jo, die haar vader na diens over -
lijden tegenover Jan verdedigde, maar wel
toegaf dat deze veel fout had gedaan. Zie
ag, 34, ‘Jeugdbrieven’ (ii), 28 november 1900,
van J.W. Geelkerken aan J.G. Geelkerken.
Een en ander heeft wellicht betrekking op
het feit dat deze van zijn vrouw gescheiden
leefde in verband met een affaire die hij met
een andere vrouw had (of had gehad). J.P.
Geelkerken overleed 23 juli 1900. F. Doorn -
bos, die jarenlang de zaken van Jan behar -
tigde, was executeur testamentair. 
107 N. Scheps, ‘Een kerkelijke proefpolder’
i-vi, Kerknieuws, 19 november 1971 
(J.J. Buskes); 18 februari (W.F. de Gaay
Fortman); 17 maart (C. Rijnsdorp); 7 april
1972 (N.G. Geelkerken); 19 mei (G. Puchin -
ger); 14 juli 1972 (W.C.F.Scheps), aldaar 
7 april 1972 (interview met N.G. Geelkerken).
108 Over het geheugen D. Draaisma,
Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt.
Over het autobiografisch geheugen (Groningen
2001); J.J. Oversteegen, ‘Such are the tricks
of memory’, in: A. Fortuin en J. Linders,
Bespottelijk maar aangenaam. De biografie in
Nederland (z.p. 2007) 165-178, en G. Mulder,
‘De waarde van het interview. Het tekort
van het geheugen’, in: Fortuin en Linders,
Bespottelijk maar aangenaam, 179-187.
109 In welke zin dit verstaan moet worden,
wordt uit de tekst niet duidelijk.
110 Een kwart-eeuw bekrachtigd, 23.
111 De terugblik van Geelkerken lijkt min -
der bepaald door het conflict van 1926 dan
ik eerder heb gedacht. Er was inder daad
altijd sprake van distantie tot de heer sende
stroming in de gereformeerde wereld, zoals
blijkt uit het bronnenmateriaal waar over ik
nu kan beschikken. Zie Aalders, ‘J.G. Geel -
kerken. Een kennismaking’, in: Harinck
(red.), De kwestie-Geelkerken, 46-53.

112 C. Augustijn, ‘De spiritualiteit van de
dolerenden’, gtt 92 (1992) 142-156; J. van den
Berg, ‘De spiritualiteit van de Afge schei de -
nen’, gtt 92 (1992) 172-188; J. Veen hof,
‘Geschiedenis van theologie en spirituali -
teit in de gereformeerde kerken’, in: M.E.
Brinkman, 100 jaar theologie. Aspecten van een
eeuw theologie in de Gereformeerde Kerken in
Nederland (1892-1902) (Kampen 1992) 14-95, en
idem, ‘Spiritualiteit in de Gerefor meerde
Kerken, 1892-1992’, gtt 92 (1992) 157-171.
113 Augustijn, ‘De spiritualiteit van de
dolerenden’, gtt 92 (1992), 150.
114 Van den Berg, ‘De spiritualiteit van de
afgescheidenen’, gtt 92 (1992), 184.
115 Zie hierover Aalders, Een handjevol ver ken -
ners? 15-31. Kuiper, De voormannen, 368-370,
rekent Geelkerken tot een ‘evange lisch-
gereformeerde’ variant binnen de gkn. 
116 Gerard werd tandarts te Amsterdam.
De beide broers hadden opvallend weinig
contact. Ook met zijn zuster had Geelkerken
niet veel contact, maar wel meer dan met
zijn broer.
117 Een kwart-eeuw bekrachtigd, 27-28. 
118 Een kwart-eeuw bekrachtigd, 20.

ii
1 Zie Archief vu, Album Discipulorum in
Academia Libera Reformata. Hij werd negen
keer gerecenseerd, het laatst op 30 oktober
1908.
2 Zie over deze universiteit A. van Deur sen,
Een hoeksteen in het verzuild bestel. De Vrije
Universiteit 1880-2005 (Amsterdam 2005).
Over de theologische faculteit in het bij -
zonder zie men M.J. Aalders, 125 jaar Facul -
teit der Godgeleerdheid aan de Vrije Universiteit
(Zoetermeer 2005).
3 Zie hierover Aalders, 125 jaar FdG, 30-43,
en idem, ‘F.W.J. Dilloo en de Vrije Univer -
siteit’, dnk 31 (2008) nr. 68, 3-14. Over de
kwestie rond De Savornin Lohman zie Van
Deursen, Een hoeksteen, 59-62. 
4 Zie over hem V. Hepp, ‘Het leven van
prof.dr. W. Geesink’, in: W. Geesink, Gerefor -
meerde ethiek i-ii (Rotterdam 1931), aldaar i, 
1-146. 
5 De vu telde in 1899-1900 126 studenten,
van wie er 80 theologie studeerden.
 Gro ningen telde 343 studenten (51 theo -
lo gie studenten), Leiden 766 (88 theologie  -
studenten), Utrecht 746 (203 theologie-
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studenten), de Universiteit van Amsterdam
836 (58 theologiestudenten). Zie G. Jensma
en H. de Vries, Veranderingen in het hoger
onderwijs in Nederland tussen 1815 en 1940
(Hilversum 1997) 187-210.
6 H. Bouwman, Onder veilige hoede. De
Theologische School te Kampen gedurende de jaren
1854-1924 (Kampen z.j.) 87. Over deze span -
ning ook Aalders, 125 jaar FdG, hoofdstuk 3. 
7 Over Bavinck zie o.a. R.H. Bremmer,
Herman Bavinck en zijn tijdgenoten (Kampen
1966), en de artikelen in George Harinck en
Gerrit Neven, Ontmoetingen met Bavinck
(Barneveld 2006), evenals de daar genoem -
de literatuur. Over Biesterveld zie men 
J. van Gelderen, ‘Petrus Biesterveld, prak -
tisch theoloog’, jggkn 5 (1991) 57-77, en
idem, Petrus Biesterveld. Navolger (Kampen
1999).
8 Ontleend aan J. van Gelderen en F. Roze -
mond (red.), Gegevens betreffende de Theolo -
gische Universiteit Kampen 1854-1994 (Kampen
1994).
9 G. de Ru, De strijd over het hoger onderwijs
tijdens het ministerie-Kuyper (Kampen 1953);
Aalders, 125 jaar FdG, 92-93 en 246-248. 
10 De propedeuse was in 1876 als zesde jaar
aan het gymnasium (voorheen latijnse
school) toegevoegd. De theologen volgden
aan de rijksuniversiteiten als propedeuse
alleen nog Hebreeuws. Aan de vu had de
propedeuse meer inhoud. Zie Aalders, 125
jaar FdG, 50-51.
11 Een goede bron van kennis van de
scheuring is A. de Jong, Generaal of speciaal?
Een woord naar aanleiding van de corpskwestie
(z.p. 1893). Over de geschiedenis van het
Corps zie o.m. ‘Eadem sed aliter’, Studenten -
almanak Vrije Universiteit, 1956, 233-241. De
auteur tekende alleen met zijn initialen,
A.J.D. Ik dank het bestuur van Lanx (=
Corps) voor de toestemming het archief te
raadplegen. 
12 Over aard en karakter van de gerefor -
meerde beginselen heeft altijd onduide -
lijkheid bestaan. Zie Roelink, Een blinkend
spoor, 10-46. Waar ze ter discussie kwamen,
ging het om de vraag wat al dan niet voor de
gereformeerde wereld (i.c. de vu) gepast
was. In de eerste decennia was dat vaak: wat
Kuyper meende dat gereformeerd was. 
13 J.E. Vonkenberg in een brief aan A. de
Jong, d.d. 1 december 1893, opgenomen in

De Jong, Generaal of speciaal, 4. In het Gerefor -
meerd Studentenblad. Orgaan van den Gerefor -
meerden Studentenbond aan de Vrije Universiteit
te Amsterdam heeft zowel S. Huis mans als
R.H. Woltjer een aantal artikelen over deze
kwestie geschreven. 
14 Zie behalve De Jong, Generaal of speciaal?
ook 100 jaar studentenleven aan de vu (Amster -
dam 1980) en Lustrumboek 25ste Lustrum
Studentencorps aan de Vrije Universiteit l.a.n.x.
(z.p.z.j.).
15 A. Kuyper, De hedendaagsche Schriftcritiek
in hare bedenkelijke strekking voor de gemeente
des levenden Gods (Amsterdam 1881) 49. 
16 Studenten-almanak voor het jaar 1901 van het
Corps der Studenten aan de Vrije Universiteit te
Amsterdam onder de zinspreuk Nil Desperan -
dum Deo Duce en van het Studentencorps f.q.i.
te Kampen (Amsterdam 1900) 211. Voortaan
afgekort tot Almanak. Het onderschrift
luidt: Busken Huet, Land van Rembrandt. 
17 Vooral ook toen de redactie van de
Almanak opmerkte zich niet te kunnen
herinneren deze grap onder ogen te hebben
gehad. Zie Quintus (= J.A. de Wilde), ‘Wat
opheft en wat verlaagt’, 1 januari 1901;
idem, ‘Ook een rectificatie’, S, 1 februari
1901. Zie ook de verklaring van F. Fernhout
en J.B. Netelenbos in ‘Berichten’, Manus
Manum Lavat, 15 januari 1901. In de exem -
plaren van Manus die bewaard worden in
het archief van l.a.n.x. is er bij vele pseu do -
niemen met de hand bij geschreven wie er
achter schuilging.
18 Het ging naast Geelkerken om J.F. van
Beeck Calkoen, S. Tromp de Ruiter, A.A. van
Schelven en H.C. Rutgers. J. Pilon, die zich
aanvankelijk ook had aangemeld, trok zich
later terug. 
19 Gereformeerd Studentenblad, november
1899. Zie ook J. Baco, ‘Een casus criticus’,
Gereformeerd Studentenblad, december 1899.
Deze wees erop dat het naar de bestaande
mores de eerstejaars niet paste zich zo dui -
delijk en zo eigenzinnig te presenteren. 
Dit pseudoniem stond niet nader omschre -
ven. 
20 ag, 99, Oorkonden e.d..
21 100 jaar studentenleven, 16-17.
22 100 jaar studentenleven, 32-36, aldaar 36. 
23 Manus Manum Lavat, 15 februari 1900:
Sinus, ‘Ontgroenen’. Onder dit artikel staat
met potlood geschreven: F. Fernhout. 
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24 Manus Manum Lavat, 15 oktober 1899,
‘Groenloopen’, van F (= V.H. Rutgers). 
25 Gereformeerd Studentenblad, ‘Novitiaat’,
maart 1898; december 1899, ‘Ontgroenen’. 
26 Manus Manum Lavat, 15 oktober 1899,
‘Groenloopen’, van F (= V.H. Rutgers).
27 Het boekje is bewaard gebleven, zie ag,
88, ‘Diverse documentatie, jeugd, student ’.
28 Manus Manum Lavat, 15 oktober 1899,
‘Officiële mededelingen’, en Manus Manum
Lavat, 15 november 1899, ‘Officiële mede -
delingen’ (V. Hepp).
29 Manus Manum Lavat, 15 november 1899,
bijvoegsel. ‘Rede van den Rector Corporis
nddd’. Dat was in dat jaar G.J. Ruyssenaers.
De nieuwe rector trad aan op 24 november
1899. 
30 ag, 88, ‘Diverse documentatie, jeugd,
student’, toespraak bij de installatie. 
31 ‘Installatie’, Manus Manum Lavat, 
15 november 1899.
32 ag, 88, ‘Diverse documentatie, jeugd,
student’, toespraak bij de intallatie.
33 Hij zou heel lang lid blijven. Nog in de
Almanak, 1910 staat hij onder de leden ge -
noemd. Jan Netelenbos werd reeds in 1903
reünist. 
34 A. Kuyper, Evolutie. Rede bij de overdracht
van het rectoraat aan de Vrije Universiteit op 
20 october 1899 gehouden (Amsterdam 1899). 
35 Ik dank het bestuur van de Oratorische
Vereeniging i.v.m.b.o. voor de verleende
toegang tot het archief. Ik raadpleegde
daarnaast de volgende gedenkschriften:
W.F.G. Breekveldt, Purperboek (z.p.z.j.=
Jubileumboek i.v.m.b.o. 1966) 3-16; A.J. van
den Berg, ‘Bijdrage (zonder titel) over de
oprichting en eerste jaren van i.v.m.b.o.’, in:
Lustrumboek 1891-1981 (z.p.z.j.); De Ver eeuwi -
ging. 1891 De oratorische vereeniging i.v.m.b.o.
1991 (z.p.z.j.); Oratorische vereeniging i.v.m.b.o.
1891-2001 (z.p.z.j.). Op 14 oktober 1899
schreef Geelkerken het bestuur dat hij zijn
benoeming aannam. hdc, Archief i.v.m.b.o.,
Ingekomen stukken, 14 oktober 1899, van 
J.G. Geelkerken aan de oratorische ver eni -
ging i.v.m.b.o.
36 hdc, Archief i.v.m.b.o., Reglement,
Artikel 2.
37 hdc, Archief i.v.m.b.o., Reglement,
Artikel 29. Iedere vergadering was er een
lezing, een voordracht en een improvisatie,
afwisselend werd er gediscussieerd over

een stelling of was er een memorisatie.
38 Bertha von Suttner (1843-1914) voerde
als eerste een pleidooi voor vrede door ont -
wapening in haar boek Die Waffen nieder
(Dresden 1889). 
39 hdc, Archief i.v.m.b.o., Notulen,
14 februari 1900: ‘de eenigszins onduide -
lijke stem van de spreker’. 
40 Een en ander werd hem schriftelijk
meegedeeld door A.J. van Schelven. Zie ag,
34, ‘Jeugdbrieven’ (iv), 14 november 1901, van
A.J. van Schelven aan J.G. Geelkerken.
41 Toen Demosthenes in 1882 werd
opgericht, telde de vu 29 studenten, in 1891,
toen i.v.m.b.o. werd opgericht, telde de vu
87 studenten. In 1894, het oprichtingsjaar
van f.o.r.u.m., waren er 85 studenten, 
maar f.o.r.u.m. werd opgericht vanwege
prin cipiële verschillen met de andere
disputen.
42 Lustrumboek 25ste Lustrum Lanx. Wat men
precies hiermee bedoelde is niet duidelijk.
Ik vermoed: niet-orthodox.
43 Dat de vergadering op 5 november 1895
besloot iedere officiële band met het Corps
te verbreken, staat los van de wel veronder -
stelde weerzin tegen het ‘groot christelijk
verband’ dat het Corps vormde. Zie Lus trum -
boek 25ste Lustrum Lanx.
44 hdc, Archief i.v.m.b.o., Notulen, 29 maart
1901. Netelenbos begon zijn loopbaan als
corpslid bij Demosthenes en stapte na een
jaar over naar i.v.m.b.o. Zie hdc, Archief
i.v.m.b.o., Notulen, 14 maart 1900.
45 Zie hoofdstuk iv en v. 
46 Over i.v.m.b.o. zie men Kuiper, De voor -
mannen, 452-465.
47 Ik vond deze aanduiding, ook wel rechts
en links genaamd, in de jubileum uitgave
Purperboek, 8-9. Hij werd gebruikt rond 1920.
48 Zie hierover M. Groen, Het wetenschap -
pelijk onderwijs in Nederland van 1815-1980. Een
onderwijskundig overzicht. Deel 3: God ge -
leerd heid (Eindhoven 1984). Zie ook Aalders,
125 jaar FdG, 50-51.
49 Deze gegevens zijn ontleend aan de
Almanak, 1901, 35-39, ‘Verslag van het onder -
wijs aan de Vrije Universiteit gedurende
den cursus 1899-1900’. Jaarlijks werd een
dergelijk verslag in de Almanak opgenomen.
Ze vormen de belangrijkste bron voor de
schets van de theologische studie die in het
volgende wordt gegeven.
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50 Manus Manum Lavat,15 september 1900,
‘Propedeuse’, ondertekend door F., het
pseudoniem van V.H. Rutgers. 
51 Zie Statuten en Reglementen van het Studen -
tencorps aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
Onder de zinspreuk: Nil Desperandum Deo Duce
(z.p.z.j.) 37-38. 
52 Dit werd gevierd in het American Hotel,
zie ag, 89, Menukaarten etc.
53 Zie A. Kuyper, Encyclopaedie der heilige
godgeleerdheid i-iii (Amsterdam 1893-1894).
54 ‘Verslag van het onderwijs aan de Vrije
Universiteit gedurende den cursus 1900-
1901’, Almanak, 1902, 35-42. Zie over de
theologische faculteit in deze jaren ook
Aalders, 125 jaar FdG.
55 ‘Verslag 1900-1901’, Almanak, 1902, 36.
56 ag, 34, ‘Jeugdbrieven’ (iv), 23 augustus
1901, van J.B. Netelenbos aan J.G. Geelkerken.
57 ‘Verslag 1900-1901’, Almanak, 1902, 36-37.
58 Zie Aalders, 125 jaar FdG, 26-29 en de
daar genoemde literatuur. 
59 Dat was ook de reden dat zijn opus
magnum, de Gereformeerde ethiek, nooit is
verschenen. Wat onder die naam in 1931 ver -
scheen, was een bewerking van het nage -
laten materiaal door zijn opvolger V. Hepp. 
60 ‘Verslag 1900-1901’, Almanak, 1902, 38.
61 Zie ag, 19-20, Collegedictaten.
62 Deze artikelen waren ondertekend door
G. Na zijn aftreden als redacteur nam een
ander deze taak over. 
63 ‘College-uren in de Theol. Faculteit’,
Manus Manum Lavat,15 maart 1901. Het
artikel is ondertekend door G.L. Daar zijn
bijnaam Geel was, ligt het pseudoniem
voor de hand: Ge eL. Dit wordt bevestigd
door het feit dat van enkele andere artike len
met dit onderschrift in het Archief Geel -
kerken kladversies zijn aangetroffen. 
64 Overigens was de donderdagavond 
de vergaderavond van i.v.m.b.o., maar dat
vertelde hij er niet bij. 
65 vu, Archief FdG, inventarisnummer 114,
Notulen, 22 juni en 24 juni 1904. Beiden
slaagden magna cum laude. 
66 hdc, Archief Lanx, 16, Notulen vu-corps,
19 februari 1902. Hieruit blijkt dat Gros -
heide zijn lidmaatschap van het Corps had
beëindigd. Hepp vervulde wel eens een
enkel taakje, zo blijkt uit de notulen. Gros -
heide trof ik aan als abactis van f.o.r.v.m.
Geelkerken trof ik als rector van i.v.m.b.o.,

voorzitter van de ncsv-afdeling Amster -
dam-vu (1901-1905), voorzitter van de
scherm vereniging u.r.s.u.s. (Almanak,
1902), voorzitter, later erelid van De vier
coeliba tairen (verscheidene jaargangen van
de Almanak), en voorzitter van de jaarclub
h.u.p.c.a.t.o. (Almanak, 1906). De club van
celibatairen was opgericht op 19 juni 1900
door Netelenbos, Rutgers, Geelkerken en
Van Schelven. De leden verplichtten zich
deel te nemen aan een champagnefuif, te
geven door de eerste die zijn engagements -
ring aan de vinger zou dragen. Zie ag, 89,
Menukaarten etc., met daarin deze afspraak,
gevolgd door de ondertekening. Zie ook
Almanak, 1908, 83, waaruit blijkt dat inmid -
dels ook Jan van Beeck Calkoen en Jan Pilon
lid waren van de club. De anderen, allen
inmiddels getrouwd, waren erelid. 
67 Manus Manum Lavat, 15 mei 1901, onder -
tekend door G.L. 
68 Een uitspanning aan de Amsteldijk, op
de hoek van de Kalfjeslaan.
69 P. Stokvis, Het intieme burgerleven. Huis -
houden, huwelijk en gezin in de lange 19e eeuw
(Amsterdam 2005) 181; H.J. Selderhuis, Hand -
boek Nederlandse kerkgeschiedenis (Kampen
2006) 747.
70 ‘Verslag 1901-1902’, Almanak, 1903, 35-40,
aldaar 36.
71 hdc, Archief Lanx, 16, Notulen vu-corps, 
4 oktober 1901 (Palais Royal). Zie ook doos 3,
inventarisnummer 500, Stukken commissie
ter verzoening etc., bevat een presentielijst van
de vergadering tot oprichting van een stu -
dentencorps aan de v.u. op postpapier van
het Grand Hotel Palais Royal, Paleis straat 2.
72 Nil Desperandum Deo Duce, 1 februari
1902, ‘Het studentencorps en zijn orgaan’. 
73 Zie over de moeizame verhouding
Aalders, 125 jaar FdG, hoofdstuk 3.
74 ‘Lichaamsoefening’, Nil Desperandum
Deo Duce, 15 januari 1902. De vergadering
zou plaatsvinden op 29 januari 1902, ten
huize van Geelkerken. In de Almanak, 1903,
staat bij de Varia (134-137, aldaar 136) onder
de titel ‘Op G’: ‘Man van geest te zijn moet
ge juist daarin toonen, dat ge niet op een
geest gelijken gaat.’ Als onderschrift: Scho -
lastica i. Het is zeer wel mogelijk dat dit op
Geelkerken slaat. 
75 Jeben, ‘Critiek’, Nil Desperandum Deo
Duce, 1 februari 1902; ‘Berichten’, Nil
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Desperandum Deo Duce, 15 februari 1902. Zie
ook de kroniek in dit nummer, waar mel -
ding wordt gemaakt van de oprichtings -
vergadering van de schermvereniging. 
76 ‘Verslag der Gymn.- en Schermver.
u.r.s.u.s.’, 1903-1904, Almanak, 1905, 122.
77 In de Almanak, 1908, komt de naam niet
meer voor. 
78 Ik trof het reglement en het bewijs van
lidmaatschap aan in ag, 88, ‘Diverse docu -
men tatie, jeugd, student ’. Toen Geelkerken lid
werd, was J. Ridderbos voorzitter, G.Ch.
Aalders ab actis. De datum op het bewijs van
lidmaatschap van Geelkerken is onleesbaar.
Het ligt voor de hand dat dit gebeurde kort
na het propedeutisch examen, dus in 1900.
Zie ag, 88, ‘Diverse documentatie, jeugd, student ’,
bewijs van lidmaatschap. 
79 J. Romein, Op het breukvlak van twee
eeuwen. De westerse wereld rond 1900 (Amster -
dam 1976 = tweede druk) 631-651. 
80 Romein, Breukvlak, 640.
84 Romein, Breukvlak, 648. 
82 Ook Von der Dunk heeft aandacht voor
de religieuze reactie op de moderniteit,
maar een verband tussen de ontwikke lin -
gen in de moderne cultuur en de opbloei
van allerlei vormen van religie wordt door
hem vooral gelegd in de jaren twintig. Zie
H.W. von der Dunk, De verdwijnende hemel.
Over de cultuur van Europa in de twintigste eeuw
i en ii (Amsterdam 2005 = derde druk),
aldaar i, 398-413. Zie echter 119-120.
83 Dat gebeurde op 17 december 1901 ten
huize van A.J.L. van Beeck Calkoen. Zie over
de ncsv A.J. van den Berg, De Neder landse
Christen-Studenten Vereniging (’s-Gravenhage
1991). 
84 Over De Heer en Van Essen zie men 
D. Elsman, Johannes de Heer. Evangelist in het
licht van de wederkomst (Zoetermeer 1995), in
het bijzonder 42-60. 
85 H.C. Rutgers, Jaarverslag van de Neder -
landsche Christen-Studenten-Vereeniging over
het jaar 1923-1924 (z.p.z.j. ) 5.
86 J.A. Woudenberg, Uw Koninkrijk kome.
Het Utrechtsch Studenten-Zendinggezelschap
Eltheto Hè Basíleia Sou (1846-1908) (Zoeter -
meer 1994). 
87 Zie over de gereformeerde weerstand
tegen de ncsv A.J. van den Berg, ‘De gerefor -
meerden en de ncsv, met name in de jaren
1915-1930’, Jaarboek voor de Geschiedenis van de

Gereformeerde Kerken in Nederland (jggkn) 2
(1988) 121-150.
88 A. Kuyper, ‘Te ver gezocht’, De Heraut,
29 maart 1896. Zie ook A. Kuyper, ‘Onder
studenten’, De Heraut, 21 november 1897. 
89 J.C. Rullmann, ‘De ncsv’ i-v, Gerefor -
meerd Studentenblad, 1 maart 1898; 1 mei 1998;
1 september 1898; 1 februari1899; 1 maart
1899. De reeks wordt af en toe onderbroken
door een reactie op een ingezonden stuk.
90 Gereformeerd Studentenblad, 1 oktober
1899. J. van Lonkhuijzen was het wel eens
met de bezwaren van Rullmann, maar hij
was van mening dat de ncsv als beweging
aan de openbare universiteiten in stem -
ming verdiende. Zie Gereformeerd Studenten -
blad, 1 december 1898. Over de jongere
ethischen zie men M.J. Aalders, Ethisch
tussen 1870 en 1920. Openbaring, Schrift en
ervaring bij J. J. P. Valeton jr., P. D. Chantepie de la
Saussaye en Is. van Dijk (Kampen 1990).
91 Over de grondslagdiscussie Van den
Berg, ncsv, 56-57. De grondslagdiscussie
zou in 1915 opnieuw op de agenda komen. 
92 Van den Berg, ncsv, 45-46. Zie ook 
Th. Scharten, De wording der Nederlandsche
Christen-Studenten vereeniging (Leiden 1903)
22-23. In eerste instantie waren daarbij
betrokken B.J. Esser, A. Boekenoogen, J. van
Lonkhuijzen, A.J.L. van Beeck Calkoen, 
P. Dieleman en, vooral, A.F. de Savornin
Lohman jr. Geelkerken wees later op ‘min
gelukkig optreden’, ‘mogelijke fouten over
en weer’, ‘andere omstandigheden’ als
redenen voor het mislukken van de eerdere
pogingen om een afdeling op te richten. Zie
ag, 65, Stukken, foto’s en een lezing, 1892-1934,
J.G. Geelkerken, De N.C.S.V-afdeeling der vu
gedurende het tijdperk 11 dec. 1901-31 dec. 1906
(handschrift). Het is wellicht ergens gepu -
bli ceerd, maar ik heb dat nog niet kunnen
terugvinden. 
93 In de Almanak, 1905, staat hij nog als
voorzitter van de afdeling genoemd, in de
Almanak, 1906, niet meer.
94 ‘Berichten’, Nil Desperandum Deo Duce, 15
januari 1902.
95 J.G. Geelkerken, ‘Eerst kennen, dan
beoordeelen’, Nil Desperandum Deo Duce, 
1 maart 1902. In de genoemde terugblik
noemde hij het stopzetten van het gesprek
over de ncsv als een vorm van tegen -
werking. 
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96 J.G. Geelkerken, ‘De Zomer-Conferen -
tie der n.c.s.v.’, Nil Desperandum Deo Duce, 
15 septem ber 1902.
97 Zie ‘Verslag “N.C.S.V”, afdeeling v.u.,
1903-1904’, Almanak, 1905, 121. Daar de
voorletters niet genoemd worden, zou het in
theorie ook mogelijk zijn dat het A. Kuyper
betreft. Omdat deze toen minister was, acht
ik dat niet waarschijnlijk. 
98 ag, 65, Stukken, foto’s en een lezing 1892-
1934, J.G. Geelkerken, De n.c.s.v.-afdeeling der
v.u. gedurende het tijdperk 11 dec. 1901-31 dec. 1906
(handschrift).
99 ‘Verslag van het onderwijs 1902-1903’,
Almanak, 1904, 44-51. 
100 Geelkerken, Een kwart- eeuw bekrachtigd,
23.
101 hdc, Archief Lanx, 16, Notulen vu-Corps,
22 mei 1903.
102 Zie ag, 23, Brieven, 1902-1910, 11 juni
1903, van H. de Bie aan J.G. Geelkerken. 
103 hdc, Archief ncsv, 436, Correspondentie
met de afdeling Amsterdam, 15 juni 1903, van
J.G. Geelkerken aan het algemeen bestuur.
Zie ook ag, 23, Brieven, 1902-1910, 15 juni 1903,
van J.G. Geelkerken aan H. de Bie (afschrift).
104 hdc, Archief Lanx, 16, Notulen vu-Corps,
2 oktober 1903. J.B.R.J.F. Pilon (Jan) was
een jaargenoot van Geelkerken en studeer -
de rechten.
105 Van die conferentie schreef Geelkerken
een verslag, ‘Winterconferentie n.c.s.v.’, Nil
Desperandum Deo Duce, 26 februari 1904.
106 hdc, Archief ncsv, 34, Notulen Algemeen
Bestuur ncsv, 2 september 1903. Vgl. Almanak,
1904, ‘Verslag Corps, 1902-1903’, 74-83,
aldaar 81, waar te lezen valt dat Geelkerken
die zomer tot tweemaal toe verkozen werd
tot voorzitter van de ncsv. 
107 hdc, Archief Lanx, 16, Notulen vu-Corps,
19 oktober 1903.
108 ‘Jaarverslag van het Studenten-Corps
aan de Vrije Universiteit (4 october 1903-
4 october 1904)’, Almanak, 1905, 79-104,
aldaar 79-80.
109 hdc, Archief ncsv, 34, Notulen Algemeen
Bestuur ncsv, 5 september 1904.
110 hdc, Archief ncsv, 27, Stukken betreffen -
de benoeming algemeen voorzitter, 9 maart 1905,
van J.G. Geelkerken aan het Algemeen Be -
stuur ncsv. Een reactie van H. de Bie, in ag,
23, Brieven, 1902-1910, 10 maart 1905, van H. de
Bie aan J.G. Geelkerken.

111 hdc, Archief ncsv, 34, Notulen Algemeen
Bestuur, 2 mei 1905. Op de conferentie van
september 1906 hield hij een voordracht
over ‘Roeping’. De tekst is bewaard gebleven,
zie ag, 7, Losse stukken.
112 ag, 23, Brieven, 1902-1910, 21 april 1903,
van P. Jukkenekke J.Pzn aan J.G. Geelker ken.
Uit de correspondentie blijkt dat Jukke nek -
ke een intense vriendschap met Geelkerken
onderhield. Zie over hem F.W. Grosheide,
‘ds P. Jukkenekke J.Pzn 29 maart 1878-27
februari 1947’, Jaarboek ten dienste van de
Gereformeerde Kerken in Nederland 31 (1948)
460-461. Voortaan afgekort Jaarboek gkn,
gevolgd door een jaartal. Hij was, zo blijkt
daaruit, tevens een intieme vriend van 
F.W. Grosheide. In 1915 werd hij de opvol ger
van Geelkerken te Epe. 
113 ag, 23, Brieven, 1902-1910, 19 juli 1903, van
P. Jukkenekke J.Pzn aan J. G. Geelkerken. 
Er is deze weken sprake van zeer intensief
briefverkeer tussen beide vrienden. Zie ag,
23, Brieven, 1902-1910, 21 en 24 april, 3, 19, 23,
en 26 juli, 10,16 en 29 augustus, 2 en 12 sep -
tember 1903. In totaal telt deze doos ruim
veertig brieven van Jukkenekke aan Geel -
kerken. 
114 ag, 23, Brieven, 1902-1910, 23 juli 1903, van
P. Jukkenekke J.Pzn aan J. G. Geelker ken.
115 ag, 23, Brieven, 1902-1910, 2 en 12 sep -
tember 1903, van P. Jukkenekke J.Pzn aan
J.G. Geelkerken.
116 ag, 23, Brieven, 1902-1910, 16 augustus
1903, van W.F. Geelkerken aan J.G. Geel -
kerken. Zie ook ag, 26, Brieven, 1925-1926, 
14 maart 1926, Lize Berends aan J.G. Geel -
kerken, met een bemoedigende wens. 
117 ag, 23, Brieven, 1902-1910, zie 4 november
en 30 december 1903, J.W. Rochat-Geel -
kerken aan J.G. Geelkerken.
118 ag, 23, Brieven, 1902-1910, 10 juli 1904,
van W.F. Geelkerken-Nuggelmans aan 
J.G. Geelkerken. 
119 ag, 23, Brieven, 1902-1910, 2 september
1903 aan J.G. Geelkerken. Eerder kwam een
zekere vervreemding aan de orde toen 
B. ter Haar Romeny schreef dat het hem
speet hoe weinig studenten er waren waar
Geel kerken prettig mee kon omgaan. Zie
ag, 34, ‘Jeugdbrieven’ (iv), 7 december 1901,
van B. ter Haar Romeny aan J.G. Geel -
kerken. 
120 ag, 23, Brieven, 1902-1910, 2 september

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

noten bij pp. 56-64



439

1903, van P. Jukkenekke J.Pzn aan J.G. Geel -
kerken. 
121 ag, 11, ‘Archief’, correspondentie 1902-1914, 
8 januari en 25 juni 1908, van B. ter Haar
Romeny aan J.G. Geelkerken.
122 Maurits Kardoes (1846-1920); Petro nel la
Johanna Wilhelmina van Hamel (1851-1932).
123 In het mij ter beschikking gestelde
onderzoeksmateriaal van D.Th. Kuiper
bevindt zich ook een overzicht van de
samenstelling van de familie Kardoes. Van
1886-1891 woonde de familie ook in Hil ver -
sum. Op 13 mei 1904 werd de familie op -
nieuw ingeschreven. M. Kardoes stond toen
bekend als ‘bouwkundige’. Zie Streek -
archief Gooi en Vechtstreek, Bevolkings -
register Hilversum. 
124 Archief Eemland, Bevolkingsregister
Baarn 1901-1910, vermeldt dat zij samen
met haar dochter op 15 februari 1904 uit
Amsterdam was ingekomen en op 6 mei
1905 vertrok naar Hilversum. Ze verbleef in
pension Mon Repos, aan de Boschstraat.
Jans broer Gerard verhuisde op 18 februari
naar Prinsengracht 675, waar hij op kamers
woonde. Bron: saa, Bevolkings register
Amsterdam. 
125 ag, 32, Verlovingsbrieven (i), 22 septem ber
1904, van I.J. Kardoes aan J.G. Geel kerken. 
126 ag, 33, Verlovingsbrieven (ii), Gedicht:
‘Hoe Jan aan Ida kwam’. Zie ook ag, 43,
Brieven aan Ida Geelkerken-Kardoes (i), 22 sep -
tember van J.G. Geelkerken aan I.J. Kardoes.
Zondag 25 september 1904 preekte Geel -
kerken in Baarn. In het Register van gehouden
preken staat als opmerking vermeld: ver -
loving. Zie ag, 74, Register van gehouden preken
1902-1959. Levenslang heeft Geel kerken zijn
homiletische arbeid geregi streerd en, in -
dien daartoe aanleiding was, opmerkingen
erbij geschreven. Wanneer het fietstochtje
precies heeft plaatsgevonden, heb ik niet kun -
nen achterhalen. 
127 ag, 43, Brieven aan Ida Geelkerken-Kardoes
(i), 28 september 1904, van J.G. Geelkerken
aan I.J. Kardoes.
128 ag, 43, Brieven aan Ida Geelkerken-Kardoes
(i), 27 september 1904, van J.G. Geelkerken
aan I.J. Kardoes.
129 ag, Inventaris 32, Verlovingsbrieven (ii),
23 december 1904, van I.J. Kardoes aan 
J.G. Geelkerken.
130 ag, 43, Brieven aan Ida Geelkerken-Kardoes

(i), 3 oktober 1904, van J.G. Geelkerken aan
I.J. Kardoes.
131 ag, 43, Brieven aan Ida Geelkerken-Kardoes
(i), 5 oktober 1904, van J.G. Geelkerken aan
I.J. Kardoes. Zie ook de beide brieven van 
11 oktober 1904, van J.G. Geelkerken aan 
I.J. Kardoes. 
132 ag, 32, Verlovingsbrieven (i), 1 december
1904, van I.J. Kardoes aan J.G. Geelkerken.
133 ag, 33, Verlovingsbrieven (ii), 2 november
1904, van I.J. Kardoes aan J.G. Geelkerken.
134 ag, 32, Verlovingsbrieven (i), 5 oktober
1904, van I.J. Kardoes aan J.G. Geelkerken.
135 ag, 43, Brieven aan Ida Geelkerken-Kardoes
(i), 21 oktober 1904, van J.G. Geelkerken aan
I.J. Kardoes.
136 ag, 43, Brieven aan Ida Geelkerken-Kardoes
(i), 11 oktober 1904, van J.G. Geelkerken aan
I.J. Kardoes (1e brief). 
137 ag, 43, Brieven aan Ida Geelkerken-Kardoes
(i), 11 oktober 1904, van J.G. Geelkerken aan
I.J. Kardoes (2e brief). 
138 Zie ag, 71, ‘Verloving 1904’, met de
reacties van vrienden en bekenden op de
verloving. Over de receptie en het diner zie
ag, 43 Brieven aan Ida Geelkerken-Kardoes (i), 
11 oktober 1904, van J.G. Geelkerken aan 
I.J. Kardoes. 
139 ag, 23, Brieven, 1902-1910, 25 november
1904, van M.A.E. Geesink-Rösener Manz
aan mevr. W.F. Geelkerken-Nuggelmans.
140 ag, 23, Brieven, 1902-1910, 29 november
1904, van J.G. Geelkerken aan mevrouw
Geesink (afschrift).
141 ag, 43, Brieven aan Ida Geelkerken-Kardoes
(ii), 18 januari 1905, van J.G. Geelkerken aan
I.J. Kardoes. ‘Mevrouw Geesink schijnt
verzoend.’ Op een verjaardagskaart van 
Jan had ze gereageerd met een briefkaart,
en hij stelde voor een bezoekje aan haar te
brengen.
142 ag, 35, ‘Geboorte N. Gerard Geelkerken’, 
1 maart 1907, van M.A.E. Geesink-Rösener
Manz aan J.G. Geelkerken en I.J. Geel -
kerken-Kardoes. 
143 sagv, Bevolkingsregister Hilversum,
G2, 329.
144 ag, 43, Brieven aan Ida Geelkerken-Kardoes
(i), 25 oktober 1904, van J.G. Geelkerken aan
I.J. Kardoes. 
145 ag, 32, Verlovingsbrieven (i), 7 december
1904, van I.J. Kardoes aan J.G. Geelkerken.
Jan preekte die dag te Baarn, daartoe uit -
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genodigd door ds. W.H. Gispen jr., die een
en ander op verzoek van mevrouw Geel -
kerken zo gearrangeerd had. Zie hierover
ag, 43, Brieven aan Ida Geelkerken-Kardoes (i), 
7 december 1904, van J.G. Geelkerken aan
I.J. Kardoes.
146 ag, 43, Brieven aan Ida Geelkerken-Kardoes
(i), 29 december 1904, van J.G. Geelkerken
aan I.J. Kardoes. 
147 ag, 43, Brieven aan Ida Geelkerken-Kardoes
(i), 30 december 1904, van J.G. Geelkerken
aan I.J. Kardoes.
148 ag, 43, Brieven aan Ida Geelkerken-Kardoes
(i), 23 februari 1905, van J.G. Geelkerken aan
I.J. Kardoes.
149 ag, 33, Verlovingsbrieven (ii), 21 maart
1905, van I.J. Kardoes aan J.G. Geelkerken.
Ida verzocht Jan deze brief te vernietigen
voor het geval deze, bij een onverhoopt
overlijden, in verkeerde handen mocht
vallen. Maar daar wilde Jan niet van weten.
In geval van overlijden van een van beiden
moesten de brieven geretourneerd worden
aan de afzender. Zie ag, 43, Brieven aan Ida
Geelkerken-Kardoes (ii), 22 maart 1905, van
J.G. Geelkerken aan I.J. Kardoes. 
150 Zie ag, 43 Brieven aan Ida Geelkerken-
Kardoes (ii), 22 maart 1905, van J.G. Geel -
kerken aan I.J. Kardoes. 
151 ag, 23, Brieven, 1902-1910, 15 februari
1905, van W.F. Geelkerken-Nuggelmans
aan J.G. Geelkerken.
152 ‘Omdat echter mijn verloofde om
mijnentwil het in haar Hervormde familie
na haar overgang tot de Gereformeerde
kerk niet gemakkelijk gekregen had,
besloot ik ons huwelijk niet tot na mijn
promotie uit te stellen.’ Een kwart-eeuw
bekrachtigd, 23.
153 ag, 33, Verlovingsbrieven (ii), 12 april
1905, van I.J. Kardoes aan J.G. Geelkerken. 
154 ag, 23, Brieven, 1902-1910, 19 november
1905, van P. Jukkenekke J.Pzn. aan J.G. Geel -
kerken.
155 ag, 11, ‘Archief’, correspondentie 1902-1914,
29 januari 1902, van S. Tromp de Ruiter aan
J.G. Geelkerken.
156 J.G. Geelkerken, ‘Tranenzaad en
vreugdeoogst. Predikatie over Psalm 126:
3-6’, in: J.G. Geelkerken, Ter gedachtenis. Een
drietal predikatiën uitgesproken voor zijn eerste
gemeente en aan haar aangeboden (Epe 1915) 
30-51.

157 Geelkerken, ‘Tranenzaad’, in: Geel -
kerken, Ter gedachtenis, 34.
158 Zie sagv, Archief Gereformeerde Kerk
van Hilversum, inventarisnummer 378,
Notulen kerkenraad (B), 23 februari en 9 maart
1906. Ida had verzocht om te worden toe -
gelaten tot het avondmaal, hetgeen beteken -
de dat ze gereformeerd wenste te worden.
Ds. Tom en zijn mederapporteurs konden 
9 maart melden dat het gesprek een ‘gunstig
resultaat’ had gehad. 
159 Een trouwkaart in ag, 41, Familiedruk -
werk en schoolrapporten.
160 Overigens was Mien Geelkerken, de
zuster van Jan, in 1905 getrouwd met Pieter
Kardoes, de broer van Ida. Jans vriend
Willem Kolkert, later directeur van de
Christelijke hbs te Amsterdam (Moreelse -
straat) trouwde met zuster Nella Kardoes. 
161 ag, 11, ‘Archief’, correspondentie 1902-1914,
5 maart 1906, van J.B. Netelenbos aan 
J.G. Geelkerken. 
162 Ook uit de correspondentie met
Doornbos blijkt dat de verhouding met de
schoonfamilie niet al te goed was. Zie ag, 11,
‘Archief’, correspondentie 1902-1914, 27 februari
(?) 1906, van F. Doornbos aan J.G. Geel -
kerken. Met het oog op de verhoudingen
ried hij aan om een al te grote intimiteit
met de schoonfamilie te vermijden.
163 Archief Eemland, Bevolkingsregister
Baarn 1901-1910, ingekomen 28 mei 1906
van Hilversum, vertrokken 21 augustus
1906 naar Amsterdam. In Baarn woonde ze
in de Kampstraat, in Amsterdam in de P.C.
Hooftstraat. Op 10 oktober 1906 vestigde ze
zich opnieuw in Hilversum. Zie Archief
Hilversum, Bevolkingsregister. Ze woonde
op allerlei verschillende adressen, onder
meer op de Sterrelaan, Lindeheuvel en de
Albertus Perkstraat. Voor zijn huwelijk
woonde Jan aan de Naarderstraat 67, na zijn
huwelijk woonde het echtpaar achter een -
volgens aan de Oranjelaan 15 en de Midden -
weg 16. 
164 Zie ag, 31, Beroep Amsterdam-Zuid
(Overtoom), 3 december 1914, van M. Kardoes
aan J.G. Geelkerken, n.a.v. diens beroep
naar Overtoom. 
165 (Amsterdam 1909). Een zakelijk ver -
slag van de gang van zaken in Archief Vrije
Universiteit, Archief Senaat, Notulen, v, 
15 oktober 1909.
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166 In zijn boek Psychologie en het raadsel van
de religie. Beschouwingen bij een eeuw godsdienst -
psychologie (Amsterdam 2007) schreef J.A. van
Belzen onder meer over de problemen tus -
sen Geelkerken en Bavinck op grond van het
archief Geelkerken, zie blz. 52-57. Ik schreef
hierover ‘Een begaafde, edoch las tige pro -
movendus. Over J.G. Geelkerken’, Historisch
Tijdschrift gkn, december 2008, 3-16.
167 ag, 8, Documenten, ‘Wat volgt uit
Mattheus 23:8 voor de regeering der Kerk?’
168 vu, Archief FdG, dossiernr. 114, Notulen,
23 december 1905.
169 Geelkerken, De empirische godsdienst -
psychologie, Woord vooraf. Zie ook H.T. de
Graaf, ‘Over godsdienstpsychologie’, in:
Teekenen des Tijds. Tweemaandelijks Tijdschrift
in vrijzinnig godsdienstigen Geest 6 (1905). Er
zijn redenen om aan te nemen dat Bavinck
dit artikel niet heeft gekend. Zie J.A. van
Belzen, ‘Herman Bavinck en de godsdienst -
psychologie’, Radix 20 (1994) 242-259, aldaar
244-245.
170 Voor het college zie Almanak, 1908,
‘Verslag onderwijs 1906-1907’, 45. Ik heb
geen exemplaar van het dictaat kunnen
achterhalen. Voorbereidend studie materiaal
vond ik in het hdc, archief Bavinck, inven -
tarisnr. 57, Losse aantekeningen. Correspon den -
tie van Geelkerken in het archief Bavinck is
er niet, met uitzondering van twee brieven
die een geheel andere zaak betreffen. De
speech voor de Akademie verscheen reeds
in 1907 in druk, onder de titel ‘Psychologie
der religie’, in 1909 opgenomen in: Verslagen
en mededeelingen der Koninklijke Akademie van
Wetenschappen, Afdeeling Letterkunde, 4e
reeks, dl. ix. Geelkerken wist van deze rede
uit de krant. In ag, 91, zit een verzameling
knipsels, waaronder een knipsel uit de nrc,
11 juni 1907, waarin melding van de toe -
spraak wordt gemaakt. In de corresponden -
tie wordt niet naar de gedrukte uitgave
verwezen. 
171 ag, 35, ‘Dossier zaak proefschrift 1907 etc.’,
30 juli 1907, van J.G. Geelkerken aan 
H. Bavinck (afschrift). Het gesprek medio
juli 1907 wordt genoemd in ag, 35, ‘Dossier
zaak proefschrift 1907 etc.’, 19 oktober 1907, van
J.G. Geelkerken aan H. Bavinck (afschrift).
172 ag, 35, ‘Dossier zaak proefschrift 1907 etc.’,
19 oktober 1907, van J.G. Geelkerken aan 
H. Bavinck (afschrift).

173 ag, 35, ‘Dossier zaak proefschrift 1907 etc.’,
31 juli 1907 (poststempel), van H. Bavinck
aan J.G. Geelkerken. 
174 ag, 35, ‘Dossier zaak proefschrift 1907 etc.’,
19 oktober 1907, van J.G. Geelkerken aan 
H. Bavinck (afschrift), waar het advies van
Rutgers wordt genoemd. 
175 ag, 35, ‘Dossier zaak proefschrift 1907 etc.’,
28 augustus 1907, van W. Geesink aan 
J.G. Geelkerken. 
176 ag, 35, ‘Dossier zaak proefschrift 1907 etc.’,
4 september 1907, van J.G. Geelkerken aan 
P. Biesterveld (afschrift).
177 ag, 35, ‘Dossier zaak proefschrift 1907 etc.’,
4 september 1907, van Geelkerken aan de
FdG (t.a.v. P. Biesterveld) (afschrift). In het
archief van de FdG trof ik de brief niet aan. 
178 ag, 35, ‘Dossier zaak proefschrift 1907 etc.’,
6 september 1907, van P. Biesterveld aan 
J.G. Geelkerken.
179 ag, 35, ‘Dossier zaak proefschrift 1907 etc.’,
6 september 1907, van J.G. Geelkerken aan
P. Biesterveld (afschrift).
180 vu, Archief FdG, dossiernr. 114, Notulen,
16 september 1907. 
181 ag, 35, ‘Dossier zaak proefschrift 1907 etc.’,
17 september 1907, van de FdG aan 
J.G. Geelkerken. 
182 ag, 35, ‘Dossier zaak proefschrift 1907 etc.’,
27 september 1907, van B. van Schelven aan
J.G. Geelkerken. 
183 vu, Archief FdG, dossiernr. 117, Ingekomen
stukken, 3 oktober 1907, van J.G. Geelkerken
aan de FdG. Zie ook ag, 35, ‘Dossier zaak
proefschrift 1907 etc.’, 3 oktober 1907, van 
J.G. Geelkerken aan de FdG (afschrift). 
184 vu, Archief FdG, dossiernr. 114, Notulen,
4 oktober 1907; ag, 35, ‘Dossier zaak proef -
schrift 1907 etc.’, 5 oktober 1907, van de FdG
aan J.G. Geelkerken. 
185 Zie J. Donner, De vrijheid van het bijzonder
wetenschappelijk onderwijs (Zwolle 1978) 139-
143.
186 ag, 35, ‘Dossier zaak proefschrift 1907 etc.’,
10 oktober 1907, van J.G. Geelkerken aan 
H. Bavinck (afschrift). 
187 ag, 35, ‘Dossier zaak proefschrift 1907 etc.’,
16 oktober 1907, van H. Bavinck aan J.G. Geel -
kerken. 
188 Inderdaad komt het thema in veel
brieven van vrienden en bekenden voor. Zo
spreekt Netelenbos in een brief van 14 augus -
tus 1907 over de poets die Bavinck Geel -
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kerken gebakken heeft. ag, 11, ‘Archief’,
correspondentie 1902-1914, 14 augustus 1907,
van J.B. Netelenbos aan J.G. Geelkerken. Zie
in diezelfde doos een brief van 14 augus tus
1907, van A.A. van Schelven aan J.G. Geel -
kerken. Aart had gehoord van brouille met
Bavinck en wilde weten wat ervan waar
was. 
189 ag, 35, ‘Dossier zaak proefschrift 1907 etc.’,
19 oktober 1907, van J.G. Geelkerken aan H.
Bavinck (afschrift).
190 ag, 35, ‘Dossier zaak proefschrift 1907 etc.’,
30 oktober 1907, van F.L. Rutgers aan J.G.
Geelkerken. De brief van Geelkerken was
onder ogen van de theologische hoog -
leraren gekomen. Naar aanleiding daarvan
nodigde Rutgers Geelkerken uit om te
overleggen. Een afspraak werd gemaakt.
191 ag, 35, ‘Dossier zaak proefschrift 1907 etc.’, 
4 november 1907, van J.G. Geelkerken aan
H. Bavinck (afschrift). 
192 ag, 35, ‘Dossier zaak proefschrift 1907 etc.’,
9 november 1907, van H. Bavinck aan 
J.G. Geelkerken. Ik vond van dat overleg in
het archief van de faculteit geen sporen.
Veel zaken werden in de wandelgangen
geregeld, en niet van alle officiële besluiten
werden aantekeningen gemaakt.
193 ag, 35, ‘Dossier zaak proefschrift 1907 etc.’,
18 november 1907 van J.G. Geelkerken aan
H. Bavinck (afschrift).
194 ag, 35, ‘Dossier zaak proefschrift 1907 etc.’,
15 november 1907, van H. Bavinck aan 
J.G. Geelkerken.
195 ag, 35, ‘Dossier zaak proefschrift 1907 etc.’,
18 november 1907, van J.G. Geelkerken aan
H. Bavinck (afschrift).
196 Er is hierover nog wat correspondentie.
Zie ag, 35, Dossier zaak proefschrift, d.d. 28 en
29 november en van 2 en 3 december 1907.
197 ag, 35, ‘Dossier zaak proefschrift 1907 etc.’,
9 juli 1909, van J.G. Geelkerken aan H. Ba -
vinck (afschrift). 
198 Zie ag, 74, Register van gehouden preken.
199 Dit motto wordt genoemd in het
‘Judicium van de godgeleerde faculteit 
23 september 1909’. Zie saa, Archief 5292,
Faculteit der Godgeleerdheid, UvA,
inventarisnummer 2, Notulen 1897-1938,
vergadering van 23 juni 1909. Zie ook ag, 7,
Losse stukken, met daarin een afschrift van
het judicium.
200 ag, 35, ‘Dossier zaak proefschrift 1907 etc.’,

10 mei 1909, van H. Bavinck aan J.G. Geel -
kerken, een ontvangstbevestiging. 
201 ag, 35, ‘Dossier zaak proefschrift 1907 etc.’,
28 mei en 19 juli 1909, van H. Bavinck aan
J.G. Geelkerken. 
202 ag, 11, ‘Archief’, correspondentie 1902-1914,
24 en 26 mei 1909, van H.C. Rutgers aan 
J.G. Geelkerken. 
203 Zie ag, 35, ‘Dossier zaak proefschrift 1907
etc.’, 8 juli 1909, van H. Bavinck aan J.G. Geel -
kerken.
204 saa, Archief 5292, Faculteit der God ge -
leerdheid UvA, Inventarisnummer 2, notulen
1897-1938, vergadering van 23 juni 1909. 
205 ag, 35‘Dossier zaak proefschrift 1907 etc.’,
21 juli 1909, van H. Bavinck aan J.G. Geel -
kerken. 
206 Zie H. Bavinck, Wijsbegeerte der open -
baring. Stone-lezingen voor het jaar 1908,
gehouden te Princeton, N. J. (Kampen 1908). Zie
vooral hoofdstuk viii, Openbaring en
religieuze ervaring. Van Belzen, ‘Bavinck’,
Radix 20 (1994), 247-248, stelt dat de ‘winst’
van de godsdienstpsychologie zich volgens
Bavinck zou uitbetalen in de dogmatiek.
Zie ook de bladzijden 250-253, waar Van
Belzen laat zien hoe Bavinck de nieuwe in -
zichten in de tweede druk van zijn Gerefor -
meerde dogmatiek verwerkte. Dit alles komt
terug in Van Belzen, Psychologie en het raadsel
van de religie, 57-59.
207 ag, 11, ‘Archief’, correspondentie 1902-1914,
10 september 1909, van T. Ferwerda aan 
J.G. Geelkerken.
208 Zie Geelkerken, De empirische gods -
dienst psychologie, stellingen, en ag, 11, ‘Archief’,
correspondentie 1902-1914, 10 september 1909,
van T. Fer werda aan J.G. Geelkerken; ag, 23,
‘Correspondentie nav promotie’, 11 oktober
1909, van T. Ferwerda aan J.G. Geelkerken.
209 Het diner werd gegeven in het Ameri -
can Hotel. Op de bewaard gebleven menu -
kaart vallen de handtekeningen te ontcijferen
van B. ter Haar Romeny, W. Kar does, J.B.
Netelenbos, W.J. Kolkert, A.A. van Schel -
ven, S. Tromp de Ruiter, A.C. Leen dertz, 
J.F. van Beeck Calkoen, P. Jukkenek ke, H.C.
Rutgers, W. van Bleek, F. Doornbos en T.
Ferwerda. Zie ag, 11, ‘Archief’, corres pondentie
1902-1914.
210 Zie ag, 74, Register van gehouden preken.
Vanaf 20 juli 1909 ging hij weer voor in
kerkdiensten.
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211 In allerlei publicaties heeft Van Belzen
aandacht gevraagd voor de gereformeerde
beoefenaars van de godsdienstpsychologie.
Speciaal over Geelkerken ‘J.G. Geelkerken
en de godsdienstpsychologie’, in: De Psycho -
loog (1991) 399-401. Zie ook Van Belzen,
Rümke, religie en godsdienstpsychologie. Achter -
gronden en vooronderstellingen (Kampen 1991)
26-32; uitgebreid ook in Psychologie en het
raadsel van de religie, reg.i.v., in het bijzonder
over de dissertatie 48-57. 
212 Psychologie en het raadsel van de religie, 52.
213 Zie ook G. Harinck, C. van der Kooi en
J. Vree (red.), ‘Als Bavinck nu maar eens kleur
bekende’. Aantekeningen van H. Bavinck over de
zaak-Netelenbos, het Schriftgezag en de situatie
van de Gereformeerde Kerken (nov 1919) (Amster -
dam 1994) 23, noot 32. 
214 Te spreken over ambivalentie en
wantrouwen bij Bavinck, over ‘tremen -
dum’, zoals Van Belzen doet, is alleen juist
waar men de uitgangspunten van de toen -
malige godsdienstpsychologie omarmt.
Men kan, met evenveel recht, stellen dat
Bavinck zich bewust was van de beperkin -
gen van deze wetenschap. Anders Van
Belzen, ‘Bavinck’, Radix 20 (1994), 247-249.
215 J.A. van Belzen, Rümke, religie en gods -
dienstpsychologie, 28: ‘Het referaat van
Bavinck werd in 1909 op grootse wijze
herhaald in de kloeke dissertatie van zijn
promovendus J.G. Geelkerken (1879-1960).’
216 B.A. Venemans, ‘Johannes Gerardus
Geelkerken’, blgnp ii (Kampen 1983) 206-
209. J.J. Buskes jr, ‘Johannes Gerardus
Geelkerken’, Jaarboek van de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde te Leiden, 1960-1961,
52-56.
217 Van Belzen, Psychologie en het raadsel der
religie, 54. Van Belzen noemt ook J.J. Buskes
jr., ‘Johannes Gerardus Geelkerken’, Jaar -
boek mnl, 1960-1961, 52-56, maar dat is ten
onrechte. Buskes memoreert zowel het
mislopen van de gouden medaille als het
conflict met de theologische faculteit, maar
brengt deze niet in direct verband met de
noodzakelijke rustkuur. 
218 Geelkerken, Een kwart-eeuw bekrachtigd,
23. 
219 ag, 23, Brieven, 1902-1910, 31 december
1905, van W.J. Kolkert aan J.G. Geelkerken.
220 ag, 11, ‘Archief ’, correspondentie 1902-1914,
7 oktober 1909, van H. Bavinck aan de para -

nimfen, in reactie op de gedrukte uitnodi -
ging. Een exemplaar daarvan in dezelfde
map. 
221 ag, 31, ‘Geboorte van Nella 26-6-1913’, van
H. Bavinck aan J.G. Geelkerken. 
222 ag, 91, Correspondentie 1920-1921, 15 en 
19 oktober 1919 van H. Bavinck aan J.G. Geel -
kerken.
223 ag, 91, Correspondentie 1920-1921, 13 maart
1921, van J. Bavinck-Schipper aan J.G. Geel -
kerken. Zij zou Geelkerken volgen naar
Hersteld Verband, evenals de weduwe van
Bavincks collega P.A.E. Sillevis Smitt. Zie
verder over Bavinks ziekbed Bremmer,
Herman Bavinck en zijn tijdgenoten, 267-270. 

iii
1 A. Kuyper, De gemeene gratie i-iii (Amster -
dam-Pretoria 1902-1905), aldaar ii, 603. De
artikelen in dit deel werden eerder gepubli-
ceerd in De Heraut, 28 maart 1897-22 oktober
1899. Geciteerd bij C. van der Kooi, ‘De span-
ning van het “reeds” en het “nog niet” bij
Calvijn, Kuyper en Berkouwer’, in: M.E.
Brinkman (red.), 100 jaar theologie. Aspecten
van een eeuw theologie in de Gereformeerde
Kerken in Nederland (1892-1992) 248-282. Zie
hierover ook J. Vree, ‘Palingenesie bij Abra -
ham Kuyper: een levensproces dat door heel
de schepping gaat’, in: Sj. Voolstra en J. Vree
(red.), Protestants Nederland tussen tijd en eeu-
wigheid (Zoetermeer 2000 = Jaarboek voor de
Geschiedenis van het Nederlands Protestantisme
na 1800 8 (2000)) 154-171.
2 A. Kuyper, ‘Teleurstelling. Het jaar 1899’,
De Standaard, 1 januari 1900.
3 J.P. Feddema, ‘De houding van dr A. Kuy -
per ten aanzien van de Eerste
Wereldoorlog’, Antirevolutionaire Staatkunde
32 (1962) 156-172 en 195-210.
4 Zie over het fin de siècle ook Romein,
Breukvlak, 48-57, die deze zelfde dubbelheid
in allerlei sectoren van de cultuur terugziet. 
5 Anders J.E. Post, Gereformeerd zijn en blij-
ven: een wankel evenwicht?! (Heerenveen 1998)
106-108. Hij spreekt over een periode van
 tegenvallende resultaten en wijst op het
compromis van 1905 en de afbrokkelende
machtspositie van de arp na 1905. 
6 M.J. Aalders, ‘Een laatste oprisping?
Kampen en de vu in 1912’, Documentatieblad
voor Nederlandse kerkgeschiedenis na 1800 (dnk)
25 (2002), nr. 57, 16-34.
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7 Zie de studies van Romein, Breukvlak, en
Von der Dunk, De verdwijnende hemel.
8 E. Koops, ‘De leeuw heeft gebruld’. Het
gereformeerde gedachtegoed over de mo-
derne cultuur voor en tijdens de Eerste
Wereldoorlog (1911-1918) (= doctoraalscrip-
tie Rijksuniversiteit Groningen, 2003) 30-
35. Hij vat in deze bladzijden het resultaat
samen van een onderzoek naar de cultuur-
kritische component in preken die tussen
1911-1914 gehouden zijn. Zie ook idem, ‘Een
conflict van strijdige levenswijzen. De gere-
formeerde prediking en de moderne cul-
tuur (1911-1918)’, in: M. de Keizer en S. Tates,
Moderniteit en massacultuur in Nederland 1914-
1940 (Zutphen 2004) 66-83.
9 Zie Romein, Breukvlak, 42-57, onder de
 titel ‘fin de siècle’, Von der Dunk, De
verdwijnende hemel. Zie verder Harinck, ‘De
kwestie- Geelkerken en de moderne cul-
tuur’, in: Harinck (red.), De kwestie-
Geelkerken, 69-87, en idem, ‘Op losse schroe-
ven. Gerefor meer den en de moderniteit’,
in: De Keizer en Tates, Moderniteit en massa-
cultuur, 332-354.
10 Erich Maria Remarque, Im Westen nichts
Neues (1e druk 1929). Het citaat is ontleend
aan het motto. 
11 Voor het volgende onder meer Harinck,
‘De kwestie- Geelkerken en de moderne
 cultuur’, in: Harinck, De kwestie-Geelkerken,
69-87.
12 De gegevens over de colleges van
Bavinck zijn ontleend aan de verschillende
jaargangen van het Jaarverslag van de Vereeni -
ging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden
Grondslag. Ook in de Almanak zijn daarover
gegevens te vinden.
13 Almanak, 1916, Varia, 160.
14 Zie P.A. de Génestet, De Dichtwerken,
 verzameld en uitgegeven door C.P. Tiele
(Rotterdam z.j.= zesde druk), dl i, blz 220,
‘Peinzensmoede’. 
15 J.H. Bavinck, De toekomst van onze kerken
(Bruinisse 1943) 8. Zie over de achtergrond
van deze brochure Aalders, 125 jaar FdG,
hoofdstuk vi. 
16 De gkn kenden twee examens voor wie
predikant wilde worden. Het hier genoem-
de preparatoir examen, en het peremptoir
examen. Dat laatste vond plaats nadat men
was beroepen en het beroep had aangeno-
men. Het werd afgenomen in de classis

waartoe de gemeente behoorde die het be-
roep had uitgebracht. 
17 saa, aca, 11, Notulen classis, 9 juni 1909,
Artikel 9, 10, 11 (De Haas) en 13 (Geelkerken).
Zie ook ag, 74, Register van gehouden preken,
waaruit blijkt dat Geelkerken tot en met
1908 160 keer de kansel had beklommen. De
laatste keer was geweest 22 december 1907
in Oostkapelle. De eerste keer in 1909 was op
20 juni, toen hij een preekbeurt in ’s-Grave -
land vervulde. Maar dat was na het examen. 
18 Geelkerken heeft alle correspondentie
bewaard en keurig geordend. Zie ag, 84,
‘Beroepen Zegwaard-Zoetermeer 1909, Krom me -
nie 1909, Heinkenszand 1909’. ag, 35, ‘Beroep
Purmerend’. 
19 ag, 35, ‘Beroep Purmerend’, 19 november
1909, van de kerkenraad van Purmerend aan
J.G. Geelkerken (beroepsbrief).
20 ag, 35, ‘Beroep Purmerend’, 29 november
1909, van de kerkenraad van Purmerend aan
J.G. Geelkerken.
21 ag, 35, ‘Beroep Purmerend’, 10 december
1910, van de kerkenraad van Purmerend aan
J.G. Geelkerken.
22 ag, 23, Brieven 1902-1910, 16 februari 1910,
van P. Jukkenekke J.Pzn aan I.J. Geel ker -
ken-Kardoes. Zie ook ag, 11, ‘Archief’, corres-
pondentie 1902-1911, 10 februari 1910, van 
T. Ferwerda aan I.J. Geelkerken-Kardoes. 
23 ag, 35, ‘Beroep Purmerend’, z.d., van 
J.G. Geelkerken aan de kerkenraad van
Purmerend (afschrift). 
24 ag, 31, ‘Correspondentie met I. uit
“Groesbeek”’, 7 februari 1910, van J.G. Geel -
kerken aan I.J. Geelkerken-Kardoes. 
25 ag, 31, ‘Correspondentie met I. uit “Groes -
beek”’, 1 (?) mei 1910, van J.G. Geelkerken aan
I.J. Geelkerken-Kardoes. Bedoeld wordt de
Torenlaankerk, tegenwoordig in gebruik
bij uitgeverij Verloren. 
26 ag, 31, ‘Correspondentie met I. uit “Groes -
beek”’, 12 april 1910, van J.G. Geelkerken aan
I.J. Geelkerken-Kardoes. 
27 ag, 31, ‘Correspondentie met I. uit “Groes -
beek”’, 1 mei 1910, van J.G. Geelkerken aan
I.J. Geelkerken-Kardoes. 
28 Geelkerken, Een kwart-eeuw bekrachtigd,
24.
29 ag, 53, Pak brieven, 12 juli 1920, van W.F.
Geelkerken-Nuggelmans aan J.G. Geel -
kerken. 
30 ag, 31, ‘Correspondentie met I. uit “Groes -
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beek”’, 15 april 1910, van J.G. Geelkerken aan
I.J. Geelkerken-Kardoes.
31 ag, 35, ‘Beroep Purmerend’, z.d., medisch
attest J. Wiardi Beckman (afschrift).
32 ag, 31, Correspondentie met I. uit “Groes -
beek”’, 10 juni 1910, van J.G. Geelkerken aan
I.J. Geelkerken-Kardoes. 
33 ag, 35, ‘Beroep Purmerend’, 1910, z.d., van
J.G. Geelkerken aan de kerkenraad van
Purmerend (afschrift). 
34 ag, 35, ‘Beroep Purmerend’, 23 juni 1910,
van de kerkenraad van Purmerend aan J.G.
Geelkerken; 29 juni 1910, van de kerkenraad
van Purmerend aan J.G. Geelkerken. Welke
deputaten hierbij werden betrokken, staat
niet vermeld. Vermoedelijk ging het om de-
putaten ad Artikel 49 van de kerkorde (ko of
dko), die onder meer als taak hadden de
classes bij te staan ‘in voorvallende zwarig-
heden’. 
35 ag, 23, Brieven, 1902-1910, 5 augustus 1910,
van P. Jukkenekke J.Pzn aan J.G. Geel kerken.
36 Per 1 juli 1910 was er een geschikte
 woning voor hen beschikbaar. Zie ag, 31,
‘Correspondentie met I. uit “Groesbeek”’, 2 juni
1910, van J.G. Geelkerken aan I.J. Geel ker -
ken-Kardoes. 
37 Op 8 november 1910 ontving Geelkerken
een felicitatie van de kerk van Purmerend
bij gelegenheid van zijn terugkeer in het
 eigen huis. Over de geleden schade volgde
nog enige correspondentie. Pas op 4 maart
1911 was de zaak helemaal afgewikkeld. Zie
ag, 35, ‘Beroep Purmerend’, 8 november 1910,
van de kerkenraad van Purmerend aan 
J.G. Geelkerken. Ook de hierop volgende
correspondentie wordt in deze map be-
waard. 
38 De Standaard, 10 september 1910.
39 ag, 35, ‘Beroep Oldemarkt en Epe’, 12 sep-
tember 1910, van G. Scholten Lzn aan J.G.
Geelkerken. Ik dank de kerkenraad van de
Protestantse Kerk van Epe voor de bereid-
heid mij inzage te geven in het archief van
deze kerk. Uit Geelkerkens tijd is alleen het
notulenboek van de kerkenraad bewaard
gebleven. Tevens raadpleegde ik J. de Ruiter
en H.J. Huizinga-Boelens, Dankbaar herden-
ken en gelovig vooruitzien. De geschiedenis van
100 jaar Gereformeerde Kerk van Epe (z.p.z.j. =
1988). In de notulen van de kerkenraad
wordt zijn naam voor het eerst genoemd op
19 september 1910. 

40 ag, 11, ‘Archief’, correspondentie 1902-1911, 
13 september 1910, van T. Ferwerda aan J.G.
Geelkerken. 
41 Zie M.J. Aalders, ‘Aalders (Ihrhove)’, in:
P. van Beek e.a. (red.), De dolerenden en hun na-
geslacht, 120-129.
42 ag, 11, ‘Archief’, correspondentie 1902-1911,
20 september 1910, van T. Ferwerda aan J.G.
Geelkerken.
43 De Ruiter en Huizinga, Dankbaar herden-
ken, 15. Het ging om H. Hoekstra, De Heidel -
bergsche Catechismus in 52 leerredenen
(Amsterdam 1893, 2e druk Utrecht 1909).
Deze predikant heeft veel invloed op de va-
der van Geelkerken gehad. Zie hoofdstuk i. 
44 Zie A. Sulman, Geloven aan de zoom van de
Veluwe. Een onderzoek naar de geschiedenis van de
kerkelijke liggingen op de Noordwest-Veluwe in de
negentiende eeuw (Kampen 2004), die overi-
gens geen speciale aandacht voor Epe heeft. 
45 ag, 35, ‘Beroep Oldemarkt en Epe’, een los
velletje met aantekeningen van het gesprek
dat Geelkerken met Gispen had gevoerd
over een eventueel beroep naar Epe. 
46 In ag, 74, Register van gehouden preken,
staan geen gegevens over 1910 vermeld,
slechts zijn met potlood de namen van Zeg -
waard, Epe en Oldemarkt bijgeschreven. 
47 Over de gemeentevergadering Archief
gk Epe, Notulen kerkenraad, 26 september
1910. Zie ook De Ruiter en Huizinga,
Dankbaar herdenken, 19, en ag, 35, ‘Beroep
Oldemarkt en Epe’, 27 september 1910, van 
J.L. Scholten aan J.G. Geelkerken. 
48 ag, 35, ‘Beroep Oldemarkt en Epe’, 26 en 27
september, van de kerkenraad van Epe aan
J.G. Geelkerken. De bijlage bij de beroeps-
brief, met daarop de gegevens betreffende
het traktement, bevindt zich in ag, 8, Docu -
menten en brieven. Een kerkenraad mocht
geen beroep uitbrengen zonder dat de con-
sulent geraadpleegd was. 
49 ag, 35, ‘Beroep Oldemarkt en Epe’, 12 okto-
ber 1910, van J.J. Bajema aan J.G. Geelker -
ken; 31 oktober 1910, van J.J. Bajema aan 
J.G. Geelkerken; 2 november 1910, van J.G.
Geelkerken aan J.J. Bajema (afschrift). In
1913 hervatte Bajema de correspondentie
met Geelkerken in verband met een kwestie
rond zijn traktement. Geelkerken weigerde
de zaak opnieuw aan de orde te stellen. Zie
ag, 83, Documenten Epe 1911-1915.
50 ag, 35, ‘Beroep Oldemarkt en Epe’, 19 okto-
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ber 1910, van G. Scholten Lzn aan J.G. Geel -
kerken; Coda Apeldoorn, Archief classis
Apeldoorn gkn, inventarisnummer 002,
Notulen classis, 30 november 1910.
51 ag, 11, ‘Archief’, correspondentie 1902-1911,
z.d., van B. ter Haar Romeny aan J.G. Geel -
kerken. Uit de brief blijkt dat Geelkerken
het beroep naar Epe al had aangenomen. Zie
over de toga M.J. Aalders, De komst van de to-
ga. Een historisch onderzoek naar het verdwijnen
van mantel en bef en de komst van de toga op de
Nederlandse kansels (Delft 2001). 
52 ag, 11, ‘Archief’, correspondentie 1902-1911, 
17 juni 1909, van T. Ferwerda aan J.G.
Geelkerken. Hij zou na diens overlijden het
‘In memoriam’ van Warner schrijven. Zie
Jaarboek gkn, 1921, 266-270.
53 ‘De toga’, Overtoomsche Kerkbode,
2 decem ber 1923.
54 De Ruiter en Huizinga, Dankbaar her -
denken, 7-10 en 11-20.
55 Zie over Houtzagers D. de Wit, Kudde en
herder. Van kerkelijk Kootwijks verleden en heden
(Utrecht 1911); A.E. van Eeden, Twee kerken
maar geen school. Ds J. H. Houtzagers, zijn school
en zijn Kootwijkers (Barneveld 1984); F.
Rozemond, ‘Dominee Houtzagers van
Kootwijk (1857-1940)’, JGGKN 6 (1992) 45-82,
en Aalders, 125 jaar FdG, reg.i.v.
56 Handboek ten dienste van de Gereformeerde
Kerken in Nederland, 1911. 
57 Zie ag, 11, ‘Archief’, correspondentie 1902-
1911, 29 december 1910, van K. Fernhout aan
J.G. Geelkerken. Fernhout preekte over
Markus 4:21-25. Zie ook J.G. Geelkerken,
‘Het ambt van evangeliedienaar. Intree-pre-
dikatie over Handelingen 20:24, uitgespro-
ken te Epe, op zondag 5 februari bij de aan-
vaarding van de bediening des Woords in de
Gereformeerde Kerk aldaar’, in: J.G. Geel -
kerken, Ter gedachtenis, 7-29, aldaar 26, met
de tekst van Geelkerkens dankwoord aan
Fernhout. Fernhout ontving van Geelkerken
een bureaustoel als cadeau voor het leiden
van de bevestigingsdienst. Zie hierover ag,
53, Pak brieven, 23 februari 1911, van K. Fern -
hout aan J.G. Geelkerken. 
58 De Standaard, 6 februari 1911.
59 ‘Het ambt van evangeliedienaar’, in:
Geelkerken, Ter gedachtenis, 9. De uitgave van
deze bundel, met drie preken van Geelker -
ken, was door J.L. Scholten, boekhandelaar
te Epe, verzorgd. Zie ag, 1, Nieuwjaar en ver-

jaardag, 12 januari 1915, van J.L. Scholten aan
J.G. Geelkerken.
60 ‘Het ambt van evangeliedienaar’, in:
Geelkerken, Ter gedachtenis,14. 
61 ‘Het ambt van evangeliedienaar’, in:
Geelkerken, Ter gedachtenis, 19.
62 Deze had Geelkerken al voor zijn komst
kenbaar gemaakt. Om welke wijzigingen
het ging, wordt uit de notulen niet duide-
lijk. Zie De Ruiter en Huizinga, Dankbaar
herdenken, 20; Archief gk Epe, Notulen Kerken -
raad, 10 januari 1911.
63 Dit gebruik bestond sedert het midden
van de 19e eeuw. Het voorstel om dit in te
voeren, kwam van een ouderling. Zie Archief
gk Epe, Notulen kerkenraad, 3 juni 1912. Zie
hier over A.A. den Hollander, ‘De bijbel als
huwelijksgeschenk’, dnk 27 (2004) nr. 61,
44-65.
64 Zie hierover bijvoorbeeld J. Veenhof,
‘Discussie over het zelfonderzoek – sleutel
tot verstaan van het schisma van 1944.
Terreinverkenning ten dienste van verder
onderzoek’, in: J. Veenhof, Vrij gereformeerd
(Kampen 2005) 182-203, in het bijzonder 189.
65 A.A. van Schelven, De bewerking van eene
pïetistisch-getinte gemeente (Goes 1914). 
66 ag, 83, Documenten Epe: 1911-1915. Het
pamflet had als titel Arm Overijssel en Gelder -
land en werd verspreid door het Geldersch-
Overijsselsch Propaganda-Comité. Vgl. De
Ruiter en Huizinga, Dankbaar herdenken, 20.
Daar is sprake van een blad dat zoveel moge-
lijk uit de gemeente moest worden geweerd
omdat het niet bevorderlijk was ‘tot het
 behouden van de onderlinge eenheid’. Zie
Archief gk Epe, Notulen kerkenraad, 16 maart
1914. Vermoe delijk gaat het hier om hetzelf-
de blad.
67 De Ruiter en Huizinga, Dankbaar herden-
ken, 20; Archief gk Epe, Notulen Kerkenraad, 
7 augustus 1911.
68 ag, 11, ‘Archief’, correspondentie 1902-1911,
bevat hierover veel materiaal, waaraan het
volgende is ontleend.
69 Archief gk Epe, Notulen kerkenraad, 
30 juni 1913.
70 ag, 74, Register van gehouden preken. Zie
ook Archief gk Epe, Notulen kerkenraad, 
27 november 1911, waar te lezen valt hoe
Geelkerken zijn kerkenraad meedeelde
vanaf februari ook de tweede zondagse
dienst voor zijn rekening te willen nemen. 
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71 Archief gk Epe, Notulen kerkenraad, 3 juni
1912. 
72 Zie ag, 83, Documenten Epe: 1911-1915, Cor -
respondentie met ds. W. Veder van Zwol le
en met de directeur van de artillerieschool
te Oldebroek. De catechisaties werden ge-
houden op verzoek van de kerk van Zwolle,
die veel dienstplichtigen op oefening naar
de Veluwe zag vertrekken. De lijst met deel-
nemers aan de catechisatie is bewaard ge-
bleven. De eerste preekbeurt vond plaats op
25 september 1914, om 12.00 uur. Zie hier-
over de correspondentie met dr. H. Muller,
regeringscommissaris, in 74, Documenten
Epe: 1911-1915. Reeds vanaf het begin van de
oorlog was er in Oldebroek een vluchtelin-
genkamp. Daarnaast was er een kazerne.
Voor zover mij bekend heeft Geelkerken
zich niet met de vluchtelingen bemoeid.
Vanaf januari 1915 werden er in Oldebroek
ook Belgische militairen geïnterneerd. 
73 Zie hierover R. Kammelar, Jac. Sicking
en M. Wielinga, De Eerste Wereldoorlog door
Nederlandse ogen. Getuigenissen, verhalen –
 betogen (Amsterdam 2007) 141-178.
74 ag, 7, Lezingen etc., 3 april 1914, van H. de
Bie aan J.G. Geelkerken. 
75 ag, 83, ‘Documenten Epe: 1911-1915,’ Knip -
sel uit De Nederlandsche Krijgsman, nr. 269, uit
mei 1911. Zie ook ag, 62, Brieven 1925, 
2 november 1925, van H.C. van den Berg aan
J.G. Geelkerken. Het betreft de onbekende
soldaat, die behoefte voelde om nog eens
wat van zich te laten horen. 
76 ag, 83, ‘Documenten Epe: 1911-1915’,
Conceptregeling voor de tuchtoefening
over de doopleden in de classis Apeldoorn,
januari 1915. Het thema hield de kerken al
jaren bezig. Zie Acta Generale Synode (gs)
Middelburg 1896, Bijlage A, en Acta gs Gro nin -
gen 1899, Artikel 41, 98, 115. Zie ook J. Vree,
‘Hoe de citadel ontstond’, in: C. Augustijn
en J. Vree, Abraham Kuyper: vast en veranderlijk.
De ontwikkeling van zijn denken (Zoetermeer
1998) 200-242, aldaar 224-226. 
77 Coda Apeldoorn, Archief classis Apel -
doorn gkn, inventarisnummer 005, Notulen
classis, 27 februari en 28 april 1915. 
78 Ik raadpleegde hiervoor het Handboek
ten dienste van de Gereformeerde Kerken in
Nederland voor de jaren 1912, 1913, 1914 en
1915, en Coda Apeldoorn, Archief classis
Apeldoorn gkn, 002 en 003, Notulen. 

79 Coda Apeldoorn, Archief classis Apel -
doorn gkn, inventarisnummer 002, Notulen
classis, 29 oktober 1913. 
80 Een archief van deze coetus heb ik niet
kunnen vinden. Zie ag, 9, Epe, 1915-1916, 
27 oktober 1915, van Joh.C. Brussaard aan
J.G. Geelkerken.
81 ag, 7, Losse stukken. Geelkerken sprak
over ‘Het animisme der Javanen’. 
82 Zie ag, 83, Documenten Epe: 1911-1915.
Geelkerken sprak over ‘De evangelisatie der
wereld in dit geslacht’. Er zijn ook program-
ma’s bewaard gebleven van gereformeerde
zendingsdagen te Apeldoorn in 1911 en in
1914. De lezing is bewaard in ag, 22, Voor -
drachten.
83 ag, 8, Documenten en brieven, waarin enke-
le stukken betreffende dit congres. 
84 Deze vergaderingen vonden in die tijd
meestal plaats te Utrecht in de maand sep-
tember en duurden twee dagen. Een verslag
van de vergadering werd in het gtt opgeno-
men. In 1914 werd de vergadering in verband
met de oorlogsomstandigheden afgelast. 
85 Zie o.a. ag, 50, Verzameling aantekeningen.
86 Romein, Breukvlak, 631-651.
87 ag, 76, Preken, Preek 20 september 1911,
over 1 Petrus 5:5b, 6, en 7.
88 Zie Koops, De leeuw heeft gebruld, 31; idem,
‘Strijdige levenswijzen’, in: De Keizer en
Tates, 70-73.
89 J.J. Buskes jr., Hoera voor het leven
(Amsterdam 1963 = 4e druk) 1.
90 ag, 76, Preken. Geelkerken schreef een
nieuwe preek, de liturgie bleef gelijk. 
91 ‘België en onze neutraliteit’, De Veluwe.
Christelijk nieuws- en advertentieblad, 11 sep-
tember 1914. Ik vond dit knipsel met enkele
andere artikelen van Geelkerken in dit blad
in ag, 6, Knipsels.
92 In Amsterdam stond hij bekend als de
enige predikant die anti-Duits was, zie 
N. Scheps, ‘Een kerkelijke proefpolder’ i-vi,
Kerknieuws. Weekblad voor objectieve bericht -
geving van alle protestantse kerkformaties in
Nederland, aldaar iv, 7 april 1972 (interview
met N.G. Geelkerken). 
93 ‘De vredesbeweging’, De Veluwe, 
23 oktober 1914.
94 Ik raadpleegde onder meer preken die
hij hield op biddagen, op de nationale dank-
dag in november 1918 en oudejaarsavond-
preken.
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95 Een kerkelijk leerboek uit de zestiende
eeuw, in 1926 nog steeds in gebruik. Samen
met de Nederlandse Geloofsbelijdenis (ngb) en
de Leerregels van Dordrecht vormden ze de
‘Drie Formulieren van Enigheid’. Zie daar-
over J. Vree, ‘De drie formulieren van enig-
heid: een vondst van Abraham Kuyper’,
Historisch Tijdschrift gkn (2007) nr. 13, 3-17.
96 Zie bijvoorbeeld ag, 3, Preken, Preek over
Nahum 1:2-7, waar de vraag gesteld maar
niet beantwoord wordt. Ongetwijfeld
speelde hier het klassieke gereformeerde
onderscheid een rol tussen causa prima en
causae secundae. God is niet de auteur van
het kwaad, maar het kwaad heeft geen zelf-
standige plaats naast of tegenover God.
Integendeel, God kan er zelfs gebruik van
maken. 
97 In H. Bavinck, Het probleem van den oorlog
(Kampen 1914), speelt de toorn Gods niet of
nauwelijks een rol, evenmin de voorzienig-
heid. Bij Bavinck proeft men op iedere blad-
zijde de ontzetting over wat zich afspeelt
zonder dat hij de behoefte voelt om met een
metafysische oorzaak aan te komen. Hadden
de predikanten dit nodig om hun ontzet-
ting te bezweren? Bavinck publiceerde zijn
artikel in Stemmen des Tijds 4 (1914) 1-31, in
 december van dat jaar verscheen de tekst als
brochure bij Kok in Kampen. 
98 Zie Acta gs ’s-Gravenhage 1914, Artikel 9 
(Q 28) en 111, en Bijlage lxxxi.
99 A.C. Grandia en H. van der Laan, De gere-
formeerden en het oorlogsvraagstuk. Alle synode-
uitspraken over oorlog en vrede. Meningsvorming
vroeger en nu. Feiten en commentaar (Zoeter -
meer 1983) 56-60.
100 D. van Keulen, ‘“Wij zitten met dezen
oorlog in groote verlegenheid”. Herman
Bavinck en het oorlogsvraagstuk’, in:
George Harinck en Gerrit Neven (red.),
Ontmoetingen met Bavinck, 183-204, aldaar
183-186.
101 Van de Overtoomsche Kerkbode bestaat bij
mijn weten geen complete verzameling
jaargangen. Een grote verzameling (vanaf
1917) is aanwezig in het archief van de kerk
van Amsterdam-Zuid (aa-z), in het Stads -
archief Amsterdam (saa). De redactie be-
rustte vanaf het eerste nummer uit 1908 bij
ds. A. van Dijken. In 1923 nam Geelkerken
de taak van Van Dijken over. Op 22 maart
1941 verscheen voorlopig het laatste num-

mer, van 14 september 1945-11 mei 1946
kwam het blad opnieuw uit, om na die tijd
opgeheven te worden in verband met de
hereniging van het Hersteld Verband met
de Nederlandse Hervormde Kerk. Hoewel
het blad officieel de kerkbode van de kerk van
Amsterdam-Zuid was, werd er ook plaats
ingeruimd voor de kerk van Sloterdijk. Niet
alleen viel het kerkenraadsverslag daarin te
lezen en werden de kerkdiensten erin aan-
gekondigd, ook ds. W.F.A. Winckel, vanaf
1900 tot zijn emeritaat in 1922 predikant bij
de kerk van Sloterdijk, publiceerde regel-
matig bijdragen. Na de synode van Assen
kwam aan deze samenwerking een eind. 
102 Zie Acta gs Rotterdam 1917, blz. 18 en 47,
en Bijlage lxxv, bijlage C. Zie verder hier-
over hoofdstuk iv.
103 Toen hij bedankte voor het beroep naar
Renkum, toonde de gemeente haar dank-
baarheid en ging met de pet rond. Een lijst
van hen die hebben bijgedragen berust in
het archief van Geelkerken. Zie ag, 83,
‘Documenten Epe: 1911-1915’. 
104 J.C. Rullmann, ‘Kroniek’, gtt 16 (1916-
1917) 474-481, gaat uitvoerig in op de armoe-
de onder de predikanten als gevolg van de
oorlog. Zie ook Archief gk Epe, Notulen
 kerkenraad, 2 februari 1914, toen tot de ver  -
hoging van het traktement werd besloten.
105 J.G. Geelkerken, ‘De God nu des vredes.
Afscheidspredikatie over Hebreeën 13: 20,
uitgesproken te Epe, op zondag 9 mei 1915,
in de Gereformeerde Kerk aldaar’, in: Geel -
kerken, Ter gedachtenis, 52-71.
106 Geelkerken, ‘De God nu des vredes’, in:
Geelkerken, Ter gedachtenis, 56.
107 Geelkerken, ‘De God nu des vredes’, in:
Geelkerken, Ter gedachtenis, 55. 
108 De Ruiter en Huizinga, Dankbaar her-
denken, 20.
109 Op verzoek van Jukkenekke droeg hij
bij die gelegenheid geen toga. Zie ag, 53, Pak
brieven, 18 oktober 1915, van P. Jukkenekke
J.Pzn aan J.G. Geelkerken. 
110 Zie over deze kerk George Harinck, 
‘De wording van de Gereformeerde Kerk te
Amsterdam-Zuid’, in: Honderd jaar Gerefor -
meerde Kerk in Amsterdam-Zuid (Amsterdam
1987) en C.G. van Leeuwen, Wat was er aan de
Hand naar Leiden? Schetsen en beelden uit het
honderdjarig bestaan van de Handwegkerk 1899-
1999 (Amsterdam 1999). Een kort overzicht
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ook in ‘Gereformeerde Kerk te Amsterdam-
Zuid (Overtoom)’, Jaarboek voor de Gerefor -
meerde Kerken in Nederland (in Hersteld Verband)
1 (1926) 4-13, aldaar 4-6. (Voortaan afgekort
Jaarboek Hersteld Verband.) Het archief van
 deze kerk, in 1926 aan de kring rond Geel -
 kerken toegevallen, berust grotendeels in
het Stadsarchief Amsterdam en was toen
het onderzoek begon nog niet geïnventari-
seerd. Er was slechts een voorlopige inven-
taris beschikbaar. Dat geldt ook het archief
van de classis Amsterdam. Mijn dank gaat
uit naar de archiefmedewerkers Peter
Kroesen en Annemarie Kwakernaak voor
hun onmisbare hulp bij het raadplegen van
dit archief. Inmiddels is de inventarisatie
van beide archieven afgerond. Het archief
van de kerk bevat de complete verzameling
notulen, de ingekomen stukken zijn be-
waard vanaf 1916. Een klein deel van het ar-
chief is tegen de afspraak in bij de scheuring
in 1926 niet meeverhuisd en wordt  bewaard
bij het hdc als archief van de Gerefor meer -
de Kerk van Amsterdam-Zuid, archief 99.
111 In 1899 betrok de kerk van Amstelveen
een nieuw gebouw, 50 meter naar het zui-
den gelegen. Dat gebouw zal in de loop van
2013 aan de eredienst onttrokken worden. 
112 Het Handboekje ten dienste van de Neder -
duitsche Gereformeerde Kerken, 1891, vermeldt
als tweede preekplaats ‘Lokaal Maas aan de
Schollebrug (Weesperzijde)’. Ook het jaar
daarop staat dit vermeld. Na de hereniging
van 1892 viel dit deel toe aan de kerk van
Diemen of Watergraafsmeer. 
113 Zie saa, aca, 10, Notulen classis, 14 sep-
tember 1892, Artikel 6, naar aanleiding van
een rapport van F.L. Rutgers, saa, aca, 18,
Grensregelingen. In 1897 werd de naam op-
nieuw gewijzigd: Gereformeerde Kerk
Overtoom (Amsterdam), ongetwijfeld om-
dat Amsterdam in 1896 een groot deel van
het grondgebied van de gemeente Nieuwer-
Amstel had geannexeerd. Per 1 september
1916 was de officiële naam Gereformeerde
Kerk van Amsterdam-Zuid (Overtoom).
Deze gegevens zijn ontleend aan Handboekje
ten dienste van de Nederduitsch Gereformeerde
Kerken en Handboek ten dienste van de Gerefor -
meerde Kerken in Nederland. 
114 G. Wisse, Memoires. Onvergetelijke
 blad zijden uit mijn levensboek (Utrecht 1953)
40-50. 

115 Over de geschiedenis van Overtoom zie
men J.W.M. Sickmann e.a., De Overtoom en de
dubbele buurt (Amstelveen 1999 = Amstel -
veense Historische Reeks nr. 7, 1999). Zie
ook J.P. Janse, ‘“De wet kent geen steden”.
Negen tiende eeuwse stadsgroei van Amster -
dam en annexatie van het noordelijk deel
van Nieuwer-Amstel’, in: Vierentachtigste
Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum
(Amsterdam 1992) 159-177. Zie ook M.D.M.
van Munster, De lusten en de lasten. Grens -
perikelen en samenwerking tussen de gemeenten
Nieuwer-Amstel (Amstelveen) en Amsterdam
(1996).
116 J.J. Berends, ‘Ds A. van Dijken’, in:
Jaarboek gkn, 1932, 390.
117 In 1903 telde de gemeente zo’n 1000
 belijdende leden, in 1915 ongeveer 1850. Zie
Handboek ten dienste van de Gereformeerde
Kerken in Nederland, 1903 en 1915. Van Dijken
had daarop bij de bevestiging van Geelker ken
gewezen. Zie De Standaard, 31 mei 1915. 
118 saa, aa-z, 13, Notulen kerkenraad, 
12 februari 1914. 
119 ‘Waarde broeder Bijl’, Overtoomsche
Kerkbode, 15 november 1914. Deze correspon-
dentie was (geworden tot) een vaste rubriek,
waarin Van Dijken zijn visie op de actuali-
teit gaf. Een paar maal trof ik in de Overtoom -
sche Kerkbode een antwoord aan van Bijl aan
Van Dijken. Uit Bijls brief in de Overtoomsche
Kerkbode van 28 oktober 1917 blijkt dat zij el-
kaar op Marken hadden leren kennen en dat
Bijl zich mede door de arbeid van Van Dijken
geroepen wist voor de zending. Zie ook de
Overtoomsche Kerkbode van 14 en 28 december
1919. Zie over Bijl ‘In memoriam zendeling
P. Bijl. In het licht van diens arbeid voor de
Hollandsche zending in Egypte van 1906 tot
13 mei 1942’, nummer 112 in Plaatsingslijst
van losse stukken in de collectie van het Historisch
Documentatiecentrum. Zie ook H.J. de Jong
Schouwenburg, ‘The Holland Mission in
Egypt’, The moslem world. A quarterly of current
events, literature, and thought among Moham -
medans and the progress of Christian Missions in
Moslem Lands xiv (1924) 148-151. De meest re-
cente studie is H. Lems (ed.), Holland mission:
150 years Dutch participation in mission in Egypt
(Utrecht 2005). Bijl schreef regelmatig in
Berichten der Vereeniging tot uitbreiding van het
evangelie in Egypte. Anders dan D.Th. Kui per,
‘Gefnuikte vernieuwing’, in: D.Th. Kuiper,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40



450

Tussen observatie en participatie. Twee eeuwen
gereformeerde en antirevolutionaire wereld in
ontwikkelingsperspectief (Hilversum 2002),
142, meent, is Bijl geen gefingeerde figuur.
120 H. Marinus, Het oordeel zuiver. Mijn be-
zwaar tegen de preek over zondag 3; eenige pleit -
redenen der Geelkerken-groep, en iets aangaande
de malcontentie in Amsterdam-Zuid, aan gerefor-
meerd Nederland voorgehouden (Sneek 1925) 
24-25.
121 Zie De Haas, Voorgangers, iii, 252-253.
122 saa, aa-z, 13, Notulen kerkenraad, 
2 december 1914. De gemeentevergadering
vond plaats op 29 november 1914.
123 Een kanselboodschap op een los vel
wordt bewaard bij de notulen van 3 decem-
ber 1914. 
124 ag, 31, Beroep Amsterdam-Zuid (Overtoom),
december 1914, 18 december 1914, van 
J.B. Netelenbos aan J.G. Geelkerken.
125 ag, 31, Beroep Amsterdam-Zuid (Overtoom),
december 1914, 4 december 1914, van H.C. van
den Brink aan J.G. Geelkerken.
126 ag, 11, ‘Archief’, correspondentie 1902-1911,
11 december 1914, van J. van der Linden aan
J.G. Geelkerken. Geelkerkens zwager 
W.J. Kolkert had 94 stemmen geteld op
Geelkerken, 39 op de andere kandidaat, en
16 blanco stemmen. Zie ag, 31, Beroep Amster -
dam-Zuid (Overtoom), december 1914, 7 december
1914, van W.J. Kolkert aan J.G. Geel ker ken.
127 ag, 31, Beroep Amsterdam-Zuid (Overtoom),
december 1914, 11 december 1914, van J. Wiardi
Beckman aan J.G. Geelkerken. Ook later
bleven ze met elkaar contact houden. Geel -
kerken ontving een kaart toen Wiardi Beck -
man in 1922 trouwde met mevr. A. Kieviet de
Jonge-Gorter. Zie ag, 91, Stukken, zeer divers
van aard, van J. Wiardi Beckman aan J.G. Geel -
kerken.
128 C. Schaink was de zoon van de Amster -
damse dolerende ouderling J.M. Schaink en
diens vrouw H.M. Ingwersen. Hij studeerde
letteren aan de vu, was leraar klassieke talen
aan het gymnasium te Zetten, (waarnemend)
rector van het Christelijk Lyceum te Arnhem
(1908 resp. 1910), vanaf 1917 was hij de op -
volger van J. Woltjer aan het Gereformeerd
Gymnasium te Amsterdam. 
ag, 31, Beroep Amsterdam-Zuid (Overtoom), de-
cember 1914, 12 december 1914, van C. Schaink
aan J.G. Geelkerken.
129 ag, 53, Pak brieven, 22 juni 1915, van J.B.

Netelenbos aan J.G. Geelkerken. Blijkbaar
een zinspeling op de wijze waarop J. Woltjer
over zijn zoon sprak.
130 hdc, Archief 99 (=Archief Gerefor -
meer de Kerk Amsterdam-Zuid ov), doos
348, Ingekomen stukken 1912-1915, 24 december
1914, van J.G. Geelkerken aan de kerkenraad
van Amsterdam-Zuid. Zie ook ag, 35,
‘Beroeping Amsterdam-Z (Overtoom), december
1914’, 24 december 1914, van J.G. Geel kerken
aan de kerkenraad van Amsterdam-Zuid
(afschrift). 
131 ag, 31, Beroep Amsterdam-Z (Overtoom),
 december 1914, 26 december 1914, van S.A.
Antonides aan J.G. Geelkerken. 
132 ag, 31, ‘Beroep Amsterdam-Z (Overtoom),
december 1914’, 26 december 1914, van R.H.
Woltjer aan J.G. Geelkerken. 
133 saa, aa-z, 13, Notulen kerkenraad,
29 december 1914 en 7 januari 1915.
134 ag, 35, ‘Beroeping Amsterdam-Z (Over -
toom)’, 17 februari 1915, van een anonieme
briefschrijver aan J.G. Geelkerken.
135 Al deze brieven in ag, 35, ‘Beroeping
Amsterdam-Z (Overtoom)’.
136 ag, 35, ‘Beroeping Amsterdam-Z (Over -
toom)’, 19 januari 1915, van J. Wolbers jr. aan
J.G. Geelkerken. 
137 saa, aa-z, 13, Notulen kerkenraad,
14 januari 1915; ag, 35, ‘Beroeping Amsterdam-
Z (Overtoom)’, 18 januari 1915, van de kerken-
raad van Amsterdam-Zuid aan J.G. Geel -
kerken.
138 saa, aca, 12, Notulen classis, 17 februari
1915, Artikel 3. Deze vergadering was speci-
aal voor dit onderwerp bij elkaar geroepen.
Zie ook hdc, Archief 99 (= Archief Gerefor -
meerde Kerk Amsterdam-Zuid ov), doos
302, Ingekomen stukken 1915-1917, 17 februari
1915, van de classis Amsterdam aan de kerken-
raad van Amsterdam-Zuid. Antonides
meldde dit aan Geelkerken, ag, 35, ‘Beroe -
ping Amsterdam-Z (Overtoom)’, 17 februari 1915,
van S.A. Antonides aan J.G. Geelkerken. Zie
ook hdc, Archief 99 (= Archief Gerefor meer -
de Kerk Amsterdam-Zuid ov), doos 348,
Ingekomen stukken, 20 januari 1915, van J.G.
Geelkerken aan de kerkenraad van Amster -
dam-Zuid, met een ontvangstbevestiging. 
139 Een beroepsbrief heb ik niet aangetrof-
fen. 
140 ag, 53, Pak brieven, 21 februari 1915, van
P. Jukkenekke J.Pzn aan J.G. Geelkerken. 
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141 ag, 35, ‘Beroeping Amsterdam-Z (Overtoom)’,
24 februari, van F.W. Grosheide aan J.G.
Geel kerken. 
142 ag, 35, ‘Beroeping Amsterdam-Z (Overtoom)’,
16 februari 1915, van H. Bijleveld jr. aan J.G.
Geelkerken.
143 ag, 35,‘Beroeping Amsterdam-Z (Over toom)’,
19 februari 1915, van een anonymus aan J.G.
Geelkerken.
144 hdc, Archief 99 (= Archief Gerefor meer -
de Kerk Amsterdam-Zuid ov), 348, Ingekomen
stukken, 5 maart 1915, van J.G. Geelkerken
aan de kerkenraad van Amsterdam-Zuid.
Zie ook hdc, Archief 99 (= Archief Gerefor -
meerde Kerk Amsterdam-Zuid ov), 302,
Ingekomen stukken 1915-1917. Hier de benodig-
de stukken van de kerkenraad van Epe en de
classis Apeldoorn.
145 ag, 35, ‘Beroeping Amsterdam-Z (Over toom)’,
9 maart 1915, van A. van Dijken aan J.G.
Geelkerken.
146 ag, 11, ‘Archief’, correspondentie 1902-1914,
18 maart 1915, van P. Jukkenekke J.Pzn aan
J.G. Geelkerken.
147 ag, 53, Pak brieven, 22 juni 1915, van J.B.
Netelenbos aan J.G. Geelkerken.
148 ag, 35, ‘Beroeping Amsterdam-Z (Overtoom)’,
9 maart 1915, van S.A. Antonides aan J.G.
Geelkerken. Dit bedrag komt overeen met
wat op de begroting voor 1916 staat vermeld.
Zie saa, aa-z, 311, Begrotingen. Beide predikan-
ten ontvingen evenveel. In de loop der jaren
werd het traktement regelmatig verhoogd.
In 1925 stond een bedrag van f 13.000,- op de
begroting. 
149 Gegevens Dienst voor het kadaster en
de openbare registers. Het ging om het pand
U 9833 A2, ontstaan uit U 6449. De over-
dracht vond plaats op 24 augustus 1917. Zie
ook enkele documenten in ag, 10, ‘Archief, ca.
1939-1943’, waaruit blijkt dat Geelkerken het
pand aanvankelijk huurde. Later verhuurde
Geelkerken zelf een deel van het pand, zie ag,
10, ‘Archief, ca. 1939-1943’, huurcontract d.d.
26 oktober 1917.
150 Gerard werd geboren op 26 februari
1907, Nella op 26 juli 1913, Jo op 18 december
1915. Over het gezin van Geelkerken zie
Kuiper, ‘Geelkerken’, in: Van Beek en ande-
ren (red.), De dolerenden en hun nageslacht, 229.
151 ‘Dr J.G. Geelkerken over zijn werk’,
Algemeen Handelsblad, bijvoegsel van zaterdag
17 oktober 1925.

iv 
1 Harinck spreekt over een ‘crisis der cul-
tuur’, zie ‘De kwestie-Geelkerken en de mo-
derne cultuur’, in: George Harinck (red.), De
kwestie-Geelkerken, 69-86; idem, ‘Schemering
der intuïtie. De kwestie-Geelkerken in
samen hang met de naoorlogse cultuur’, in
Kunst en Wetenschap, 2001, 10/2, pag. 17-19;
idem, ‘Op losse schroeven. Gereformeerden
en de moderniteit’, in: M. de Keizer en 
S. Ta tes, Moderniteit en massacultuur in Neder -
land 1914-1940 (Zutphen 2004) 332-354. 
2 Vgl. A. Kuyper, Wat nu? Rede ter opening van
de deputatenvergadering, gehouden te Utrecht op 
2 mei 1918 (Kampen 1918). Kuyper raadde zijn
volgelingen aan om na de overwinning in
de schoolstrijd aandacht te besteden aan de
sociale kwestie. Hij achtte dat een van de
grote thema’s van zijn dagen. 
3 J.H. Bavinck, De toekomst van onze kerken, 8. 
4 J.C. Aalders, Veruitwendigen onze kerken?
Referaat gehouden voor de Friesche Vereeniging
van Predikanten der Gereformeerde Kerken in
Nederland, den 27en september 1916 te Leeuwar den
(Kampen 1916). Zie over hem Aalders, Een
handjevol verkenners?,15-31; Kuiper, De voor-
mannen, 256; George Harinck, De Reformatie.
Weekblad tot ontwikkeling van het gereformeerde
leven 1920-1940 (Baarn 1993) 27-37. 
5 ag, 65, Stukken, foto’s en een lezing, J.G. Geel -
kerken, De ncsv-afdeeling der v.u. gedurende het
tijdperk 11 december 1901-31 december 1906.
6 De Vrijer publiceerde veel over de Nadere
Reformatie. Zie onder meer M.J.A. de Vrijer,
Schortinghuis en het innige christendom (Hier -
den/Harderwijk 1970 = 2e druk). Zie verder
M.J. de Vrijer-Struijs, Dertig jaren dominee-
sche. Herinneringen en vertellingen (Den Haag
1939 = 10e druk).
7 Zie P.J. Visser, Bemoeienis en getuigenis. Het
leven en de missionaire theologie van Johan H.
Bavinck (Zoetermeer 1999), en H. Kraemer,
‘Persoon en werk’, in: H. Kraemer e.a., Over
alle bergen. Geschriften van dr B. M. Schuurman,
zendeling-leraar op Java (’s-Gravenhage 1951)
9-37.
8 J. Exalto, ‘Dominee tegen het formalisme.
De ambtelijke lijdensweg van Cornelis Ver -
maat (1874-1960)’, Tijdschrift voor Neder landse
Kerkgeschiedenis 2 (1999) 3-12. Zie ook Niek
van der Heide, Mijn voeten hebben Zijn spoor ge-
volgd. Over leven en werk van de schrijfster Wilma
(Leiden 1992). Zij was een zuster van Vermaat
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en het boek van Van der Heide biedt veel re-
levante achtergrondinformatie betreffende
Vermaat. 
9 Zie hierover Kuiper, ‘Gefnuikte vernieu-
wing’, in: Kuiper, Tussen observatie en partici-
patie, 123-152. Eerder schreef hij daarover in
De voormannen, 253-258. 
10 Zie Aalders, Een handjevol verkenners?
15-31. Kuiper spreekt in dit verband over
‘sporen van het Réveil’ in de Beweging der
Jongeren, zie D.Th. Kuiper, ‘Sporen van het
Réveil in de Gereformeerde Kerken’, Jaar -
boek voor de Geschiedenis van het Nederlands
Protestantisme na 1800 2 (1994) 105-127 (jgnp).
Zie ook Kuiper, De voormannen, 368-370 over
de ‘evangelisch-gereformeerde varianten’
binnen de gkn. Vgl. Veenhof, ‘Discussie
over het zelfonderzoek’, Theologia Reformata
45 (2002) 219-241 = idem, Vrij gereformeerd
(Kampen 2005) 182-203. 
11 Vgl. Kuiper, ‘Gefnuikte vernieuwing’,
in: Kuiper, Tussen observatie en participatie,
123-152. Zie daarentegen Harinck, De
Reformatie, 25-37, in het bijzonder bladzijde
33-34, noot 20. Harinck meent dat Kuiper 
de beweging al te zeer schetst aan de hand
van de tegenstellingen in de kwestie-Geel -
kerken. 
12 Zie het volgende hoofdstuk, het deel over
De Reformatie. 
13 J.G. Kunst, ‘Verslag der algemeene ver-
gadering van de Vereeniging van Predikan -
ten van de Gereformeerde Kerken in Neder -
land’, gtt 17 (1916-1917), 255-286. 
14 P.A. van Leeuwen, Het kerkbegrip in de
 theologie van Abraham Kuyper (Franeker 1946),
208-216. 
15 V. Hepp, ‘De beteekenis der analogia
 fidei voor de exegese’, gtt 17 (1916-1917), 349-
371. Hij werd bestreden door L. Lindeboom,
‘De “analogia fidei” en Rom. 12:6 (7)’, gtt 17
(1916-1917), 448-457 en 511-526. Ook J.G. Ub -
bink was het niet met hem eens, ‘De analogia
fidei-voorslag van dr. V. Hepp’, gtt 17 (1916-
1917), 408-417.
16 ‘Verslag der algemeene vergadering van
de Vereeniging van Predikanten van de Ge -
reformeerde Kerken in Nederland’, gtt 17
(1916-1917), 279. In feite was dit een argu-
ment dat sedert de oprichting van de ncsv
in gereformeerde kring opgeld deed. Zie
hoofdstuk ii.
17 C. Lindeboom, ‘Hoe kunnen wij de be-

geerte naar het predikambt opwekken?’,
gtt 17 (1916-1917) 305- 314.
18 A. Noordtzij, ‘Een Babylonisch Schep -
pingsepos?’, gtt 17 (1916-1917), 188-206, en 
S. Greijdanus, ‘In Edens hof’, gtt 17 (1916-
1917), 237-254. 
19 Arend van Dijken (1864-1931) was predi-
kant geweest in Marken (1892) en Aalten
(1896). In 1903 werd hij predikant in de Ge -
reformeerde Kerk Overtoom (Amsterdam).
Zie over hem J.J. Berends, ‘Ds A. van Dijken’,
in: Jaarboek gkn, 1932, 390. Over zijn liefde
voor de gereformeerde beginselen en de
Doleantie zie men A. van Dijken, ‘Waarde
broeder Bijl’, Overtoomsche Kerkbode, 27 juni
1915. Over zijn predikantschap op Marken
zie men G.J. Schutte en J.B. Weitkamp, Mar -
ken. De geschiedenis van een eiland (Amsterdam
1998), reg.i.v. Over zijn doctoraal examen
zie Archief FdG, inventarisnummer 114,
Notulen, 8 en 9 september 1893.
20 Van Dijken was er op verzoek van de ker-
kenraad toe overgegaan een toga te dragen.
Zie De Standaard, 23 en 24 maart 1915 (kerk-
nieuws); Van Dijken, ‘Waarde broeder Bijl’,
Overtoomsche Kerkbode, 28 maart 1915; ag, 35,
‘Beroeping Amsterdam-Z (Overtoom)’, 29 maart
1915, van R.H. Woltjer aan J.G. Geelkerken.
21 Ontleend aan het Jaarboek gkn, vanaf 1917
de opvolger van het (dolerende) Handboek en
van het (afgescheiden) Jaarboekje. Merk waar -
digerwijze ging het zowel in 1925 als in 1926
om 5050 respectievelijk 2550 leden. Dat
 deze gegevens over beide jaren gelijk zijn, is
minder verwonderlijk dan de plotselinge
groei in 1924/1925. Wanneer cijfers niet
 waren ingeleverd, werden gemakshalve de
cijfers van het vorige jaar gebruikt, maar
een groei van 1700 leden binnen de tijd van
een jaar is onwaarschijnlijk. 
22 Zie P. Prins e.a., Parkkerk (Amsterdam
2007 = Nieuwsbrief nr 64 van de Vereniging
Vrienden van Stadsherstel) 5-15.
23 In Amsterdam-Zuid sprak men van
 ‘grote en kleine’ kerkenraad.
24 In 1919 is Geelkerken een keer voorzitter
en een keer scriba, in 1922 voorzitter, net als
in 1923. Het enige vaste deputaatschap waar -
in hij zitting had was het deputaatschap voor
de collecten voor zending onder de Joden.
25 Overtoomsche Kerkbode, 13 juni 1915. Zie
behalve de notulen van de classis Amster -
dam ook het Jaarboek. Onder de deputaten
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van de particuliere synode Noord-Holland
kwam ik zijn naam niet tegen. 
26 Zie G. Puchinger, ‘Interview met prof.
dr. D. Nauta’, in: G. Puchinger, Is de gerefor-
meerde wereld veranderd? (Delft 1966) 257-280,
aldaar 269; in dezelfde bundel ook het inter-
view met W.F. de Gaay Fortman, in het bij-
zonder blz. 43-44.
27 ag, 74, Register van gehouden preken, 
20 februari 1916.
28 In de kerkenraadsvergadering van 
30 maart 1916 werd daarvoor aan Geelker ken
toestemming verleend, naar aanleiding van
een brief van Deputaten voor het contact
met de hoge overheid. Zie saa, aa-z, 15,
Notulen kerkenraad, 16, 23 en 30 maart 1916, en
Overtoomsche Kerkbode, 2 april 1916. Geelker -
ken behoorde bij de IVe divisie, 7e infante-
riebrigade, hij was in rang gelijkgesteld aan
majoor. Zie ook ag, 5, Stukken betreffende veld-
predikerschap en mobilisatie,13 juli 1916, van de
minister van Oorlog aan J.G. Geelkerken. Het
was een concretisering van het Konin klijk
Besluit van 27 juni 1916, nr. 79. Van deze be-
noeming maakte Geelkerken melding in een
brief aan de kerkenraad d.d. 22 juli 1916, zie
saa, aa-z, 55, Ingekomen stukken, 22 juli 1916,
van J.G. Geelkerken aan de kerkenraad van
Amsterdam-Zuid. In ag, 5, Stukken betreffende
veldpredikerschap en mobilisatie allerlei andere
stukken betreffende het veldpredikerschap,
bijvoorbeeld de instructie d.d. 29 augustus
1916, een kaart van de stelling van Amster dam
en een beschrijving van het uniform.
29 Zie over de Stelling van Amsterdam 
P. Vesters (red.), De Stelling van Amsterdam.
Harnas voor de hoofdstad (Utrecht 2003). Zie
ook http://www.stellingamsterdam.nl 
(2 januari 2009). Over de 4000 extra ge -
meen te leden zie men Algemeen Handelsblad,
17 oktober 1925, in een interview met Geel -
kerken.
30 J.G. Geelkerken, ‘Voor onze militairen’,
Overtoomsche Kerkbode, 10 december 1916. 
Het werd overgenomen in De Standaard, 
11 december 1925.
31 Uit een brief van J.Th. de Visser van 
19 december 1917 blijkt dat Geelkerken f 250,-
ontving voor zijn werkzaamheden. Welke
dit waren staat niet geëxpliciteerd. Ging het
alleen om preekbeurten? Zie ag, 5, Stukken
betreffende veldpredikerschap en mobilisatie, 
19 december 1917, van J.Th. de Visser aan J.G.

Geelkerken. De Visser was toen veldpredi-
ker in algemene dienst. Later werd hij opge-
volgd door H. Jansen. 
32 J.G. Geelkerken, ‘Voor onze militairen’,
Overtoomsche Kerkbode, 24 december 1916.
33 Over zijn ontslag zie ag, 5, Stukken betref-
fende veldpredikerschap en mobilisatie, 28 april
1919, van ? aan J.G. Geelkerken (ontslag per 
1 mei 1919), en 12 december 1919, van H. Jan -
sen, hoofdlegerpredikant, aan J.G. Geelker -
ken, die hem meldde dat in verband met de
benoeming van legerpredikanten het werk
van Geelkerken als reserveveldprediker per
1 januari 1920 werd beëindigd. Over de af-
wikkeling van de financiën zie ag, 5, Stukken
betreffende veldpredikerschap en mobilisatie, 
17 december 1919 van ? aan J.G. Geelkerken.
Ik trof één (internet)publicatie hierover aan,
‘Het ontstaan van de huidige Geeste lijke
Verzorging’, www.kerkenkrijgsmacht.nl
(21 juni 2011). In Het Vaderland, 20 december
1918, staat een bericht over een afscheid-
smiddag van de reserveveldpredikers in het
bijzijn van de minister van Oorlog. Volgens
het bericht zijn de veldpredikers met onbe-
paald verlof gegaan.
34 Over de herbenoeming zie ag, 5, Stukken
betreffende veldpredikerschap en mobilisatie, 4 en
10 maart 1920, van H. Jansen aan J.G. Geel -
kerken. In ag, 53, Pak brieven, bevinden zich
enkele brieven van het ministerie van Marine,
waaruit blijkt dat Geelkerken op 7 juni een
onderhoud heeft gehad met de minister van
Marine a.i. Het gaat om brieven van 7 mei en
1 en 2 juni 1920. Waarover het gesprek ging
staat niet vermeld. In de zomer van 1932 ver-
zocht hij om eervol ontslag, hetgeen werd
gehonoreerd. Zie Nationaal Archief (na),
Kabinet der Koningin, 26 juli 1932, van de
 minister van Defensie aan de Koningin. 
35 J.C. Rullmann, ‘Kerkelijk overzicht
1916’, Jaarboek gkn, 1917, 304-307. 
36 Zie J.C. Rullmann, ‘Kroniek’, gtt 17
(1916-1917), 475-481, en P. Moeyes, Buiten
schot. Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog
1914-1918 (Amsterdam-Antwerpen 2005 =
tweede druk), 269-276 en 283-296.
37 Het gemeentebestuur reageerde op 
6 juni 1916 instemmend op het verzoek om
extra wittebrood. Zie saa, aa-z, 55, Ingeko men
stukken, 6 juni 1916, van BenW aan de kerken -
raad van Amsterdam-Zuid.
38 Zie Moeyes, Buiten schot, 296-302.
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39 Op 8 juli preekte Geelkerken over 
2 Timo theus 4:10a, op 15 juli over Psalm
59:2b, op 23 juli was hij vrij.
40 J. van Eijnatten en F.A. van Lieburg,
Nederlandse religiegeschiedenis (Hilversum
2005) 329-373, in het bijzonder 330-331. Vgl.
Selderhuis, (red.), Handboek Nederlandse kerk-
geschiedenis, 777, over de bloei van het evan-
gelisatiewerk in deze tijd. 
41 ag, 7, Losse stukken, bevat enkele stukken
met correspondentie over deze samen-
komst. Behalve Geelkerken spraken onder
anderen de Groningse hoogleraar Is. van
Dijk, de Utrechtse hoogleraar J.A. Cramer,
mr. A. de Graaff, bekend van de prostitutie-
bestrijding, en de hervormde predikant J.R.
Callenbach. De toespraak is opgenomen in
Dat het Woord Gods zijn loop hebbe. Verslag van de
29ste Algemeen Nederlandsche Zendings conferen -
tie en van het Nederlandsch Bijbelgenootschap 
(13-16 juni 1916) te Amsterdam (Den Haag, 1916)
83-104 en 104-112 (discussie).
42 Geelkerkens bijdrage had als titel
‘Nochtans’. Zie ook A. Houkes, ‘Een ge-
meenschap op de rails’, in: D.Th. Kuiper en
J. Vree, Het liep op rolletjes: de eenwording van
protestants-christelijk Nederland per rail 1839-
1939 (Zoetermeer 2003) 67-79.
43 Het congres vond plaats van 12-16 janua-
ri 1920.
44 Zie De Standaard, 13, 14, 15, 16 en 17 janua-
ri 1920, steeds onder het kopje Het congres
voor intellectueelen, in de rubriek Stadsnieuws.
Over het organiserend comité vond ik enke-
le mededelingen in De Vaderlander van 17 ja-
nuari 1920. Ook de nrc besteedde aandacht
aan het congres. ag, 58, ‘Archief J’, bevat een
toegangskaart. Het tweede congres vond
plaats van 22-26 november 1920.
Geelkerken sprak over het plaatsbekledend
werk van Christus. Zie nrc, 30 november
1920. 
45 Algemeen Handelsblad, 17 oktober 1925
(zaterdags bijvoegsel).
46 Een kwart-eeuw bekrachtigd, 22.
47 Voor het volgende raadpleegde ik K.W.
de Jong, Ordening van dienst. Achtergronden van
en ontwikkelingen in de eredienst van de Gerefor -
meer de Kerken in Nederland (Baarn 1996), in het
bijzonder de bladzijden 85-113. Over Huis -
mans en Kuyper zie 86-88 en een mededeling
van K.W. de Jong, die mij ook op andere
punten behulpzaam was. Zie ook B. Smilde,

‘De gemeentezang in de Gereformeerde
Kerken in Nederland van 1834 tot heden’,
jggkn 4 (1990) 120-149.
48 Het archief van de Kring Kerkgezang
maakt deel uit van het archief van de Theo -
logische Hogeschool, nu in het Gemeente
Archief Kampen (ga Kampen). Ik vat de
weergave van De Jong samen en leg in het
bijzonder de nadruk op de rol van Geel -
kerken. Waar mogelijk vul ik een en ander
aan uit het Archief Geelkerken en het
Archief van de Kring Kerkgezang. Dat bevat
notulen van zowel de vergaderingen van
het comité (bestuur) als van de algemene
 ledenvergaderingen (in één band) en daar-
naast veel correspondentie. 
49 ga Kampen, Archief Kring Kerkgezang,
inventarisnummer 87, Notulen algemene leden-
vergaderingen, 4 mei 1916.
50 Verscheidene predikanten hadden ge-
wezen op Geelkerken als iemand die be-
kendstond als voorstander van het zingen
van gezangen en daarom werd ook hij be -
naderd om lid te worden. Zie ga Kampen,
Archief Kring Kerkgezang, inventarisnum-
mer 90, Correspondentie Geelkerken, 25 april
1916, van C. Besselaar aan J.G. Geelkerken
(afschrift); 28 april 1916, van J.G. Geelkerken
aan C. Besselaar, met de mededeling dat hij
op de eerste vergadering, 4 mei 1916, aanwe-
zig hoopte te zijn. In ag, 72, Gezangen, alfa -
betisch, ca. 1919-1923, zijn veel brieven van
Besselaar en Van den Berg aan Geelkerken
bewaard gebleven, waaronder de uitnodi-
gingsbrief van 25 april 1916.
51 Een en ander kreeg rond de zomer defi-
nitief zijn beslag. Zie De Jong, Ordening van
dienst, 94, noot 60. Bij de comiténotulen van
de eerste vergadering bevindt zich ook een
brief aan de reeds bestaande plaatselijke
verenigingen, die daarmee werden opgehe-
ven. Zie hierover ag, 72, Gezangen, alfabetisch,
ca. 1919-1923, van Joh van den Berg aan L. Lin -
deboom, met een afschrift aan J.G. Geelker -
ken en het verzoek om advies.
52 Inderdaad verschenen er enkele pam-
fletten. S. Huismans, De dogmatisch-liturgi-
sche noodzakelijkheid van het Nieuw-testamen-
tisch kerklied; A. Brummelkamp jr., Een legen-
de; S. Huismans, ‘In Gods huis alleen Gods
woord’. In het Archief van de Kring Kerk ge -
zang zijn deze blaadjes bewaard gebleven. 
53 ga Kampen, Archief Kring Kerkgezang,
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inventarisnummer 87, Notulen comitévergade-
ringen, 26 juni 1919.
54 ga Kampen, Archief Kring Kerkgezang,
inventarisnummer 87, Notulen algemene leden-
vergaderingen, 17 september 1917. 
55 ga Kampen, Archief Kring Kerkgezang,
inventarisnummer 87, Notulen comitévergade-
ringen, 16 en 26 juni 1916. 
56 De Jong, Ordening van dienst, 91, naar aan-
leiding van de correspondentie tussen Van
den Berg en Lindeboom. 
57 ga Kampen, Archief Kring Kerkgezang,
inventarisnummer 90, Correspondentie
Geelkerken, 19 augustus 1916, van J.G. Geel -
kerken aan C. Besselaar. Zie ook 20 juni 1917,
van C. Besselaar aan J.G. Geelkerken; 22 juni
1917, van J.G. Geelkerken aan C. Bes selaar,
waarin de houding van Bavinck opnieuw
aan de orde kwam, evenals die van Smitt.
Met Geesink, zo meldde Geelkerken, had
hij nog geen contact gehad. Hij had er wei-
nig fiducie in dat dit wat zou opleveren. Zie
ook hdc, Archief Bavinck, 20 juli 1916, van
J.G. Geelkerken aan H. Bavinck. Het ant-
woord op de brief van 20 juli in ag, 61,
Brieven uit ambtsbediening Overtoom, 1 septem-
ber 1916, van H. Bavinck aan J.G. Geelker ken.
Tevens werd gepoogd W.J. Kolkert, Geel -
kerkens zwager, bij de kring te betrekken.
Daarvan is niets gekomen. J.B. Netelenbos
werd door Geelkerken benaderd en werd
wel bereid gevonden. Zie ag, 72, Gezangen,
alfabetisch, ca. 1919-1923, 15 augustus 1916, van
C. Besselaar aan J.G. Geelkerken. 
58 J.G Kunst, ‘Verslag der algemene verga -
dering van de Vereeniging van predikanten
der Gereformeerde Kerken in Nederland’,
gtt 16 (1916-1917) 254-288, aldaar 282-286.
59 De Jong, Ordening van dienst, 95, noemt
naast Geelkerken de namen van H.C. van
den Brink, H. Hasper, C. Vermaat en J.G.
Ubbink als degenen die zouden overstap-
pen naar de Gereformeerde Kerken in
Nederland (in Hersteld Verband). Andere
bekende leden waren J. Brinkman, H. Jan sen,
J.B. Netelenbos, B. Wielenga, A.J. Mul der,
A.Ph. S. Schaafsma, H. Thomas, J. Voerman
en J.A. de Vries. In 1922 werden nog lid
Joh.C. Brussaard, W.L. Milo, J.L. van der
Wolf en J.H. Schelhaas. 
60 J.G. Geelkerken, ‘Ten afscheid’,
Overtoomsche kerkbode, 11 mei 1946.
61 J.G. Geelkerken, ‘Ds A. van Dijken 19 juli

1903 – 19 januari 1916’, Overtoomsche Kerkbode,
23 januari 1916. Er werd tevens een cadeau
aangeboden aan Van Dijken, de intekenlijst
is bewaard gebleven, zie ag, 7, Losse stukken,
gedateerd 30 december 1915.
62 Fabius had zich geërgerd aan de kriti-
sche reactie van Van Dijken op de brochure
van Th. Heemskerk, Een woord over de genum-
merde driestarren van Kuyper (Rotterdam 1915).
Zie ‘Waarde broeder Bijl’, Overtoomsche
Kerkbode, 10 oktober 1915. De corresponden-
tie hierover in saa, aa-z, 204, Ingekomen stuk-
ken, 1916 (Nota bene!), 14 oktober 1915, van
D.P.D. Fabius aan de kerkenraad van Amster -
dam-Zuid. Het antwoord is niet bewaard
gebleven, maar was blijkens de reactie van
Fabius gedateerd 27 oktober 1915. Fabius
reageerde met een brief van 4 november 1915.
63 saa, aa-z, 55, Ingekomen stukken, 9 febru -
ari 1916, van D.P.D. Fabius aan de kerken-
raad van Amsterdam-Zuid. Het ging om 
een artikel in de Overtoomsche Kerkbode van 
6 februari 1916, ‘Waarde broeder Bijl’, waarin
Van Dijken zich kritisch had uitgelaten over
de brochure A. Anema e.a., Leider en leiding in
de Antirevolutionaire Partij (Amsterdam 1915).
64 Zie saa, aa-z, 14, Notulen, 10 en 24 febru -
ari 1916, 9 en 16 maart 1916. Ingekomen stuk-
ken over deze kwestie saa, aa-z, 55,
Ingekomen stukken, 24 februari 1916, van com-
missie van advies aan de kerkenraad van
Amsterdam-Zuid; 16 maart 1916, van E. van
Beek aan de kerkenraad van Amsterdam-
Zuid, en saa, aa-z, 55, Ingekomen stukken, 
22 maart 1916, van de kerkenraad van
Amsterdam-Zuid aan D.P.D. Fabius (af-
schrift). 
65 Vanaf het nummer van 5 maart 1916. 
66 ‘Waarde broeder Bijl’, Overtoomsche
Kerkbode, 23 april 1916. 
67 saa, aa-z, 14, Notulen kerkenraad, 7 juni
1917.
68 ag, 7, Losse stukken, bevat hierover corres-
pondentie tussen Geelkerken en Van
Dijken. De laatste had een eerste ontwerp
aan Geelkerken doen toekomen, maar die
had een nieuw stuk ontworpen. Van Dijken
legde zich daarbij neer, want hij wilde zijn
voorstel niet opdringen. 
69 Zie saa, aa-z, 14, Notulen kerkenraad, 
7 juni 1917, en saa, aca, 12, Notulen classis,
13 juni 1917, Artikel 14. Zie ook Van Dijken,
‘Waarde broeder Bijl’, Overtoomsche kerkbode,
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17 juni 1917, die uitvoerig over de classisver-
gadering rapporteerde. In de notulen van
de classis wordt over de discussie niets ge-
zegd. Van Dijkens voorkeur ging uit naar
een congres. 
70 Acta gs Rotterdam 1917, blz. 18 (= vaststel-
ling van de agenda, sub M). 
71 Zie Acta gs Rotterdam 1917, blz. 47 en
Bijlage lxxv, bijlage c. 
72 Zie Grandia en Van der Laan, De
Gereformeerden en het oorlogsvraagstuk, 58-60.
73 Van Dijken, ‘Waarde broeder Bijl’,
Overtoomsche Kerkbode, 21 oktober 1917.
74 Een gedetailleerde beschrijving van de
hele kwestie biedt C.J. de Kruijter, ‘De erfe-
nis niet geweigerd. Ds. Jan Bernard
Netelenbos (1879-1934)’, jggkn6 (1992) 83-
129. Zie ook Kuiper, De voormannen, 261-266.
Van de eigen hand van Netelenbos is de
 brochure Ben ik gereformeerd? Een woord naar
aanleiding van de tegen mij gevoerde kerkelijke
procedure (Baarn 1920).
75 De vergadering vond plaats op 17 en 18
april 1917 te Utrecht.
76 Zie F.W. Grosheide e.a. (red.), Christelijke
Encyclopaedie voor het Nederlandsche Volk i-vi
(Kampen z.j. = 1925-1931), aldaar ii s.v. een-
heidsbeweging. Met dank aan Fr. Roze -
mond die mij hierop wees. Het initiatief
voor deze samenkomsten was uitgegaan
van M. Beversluis, met het doel ethischen en
evangelischen dichter tot elkaar te brengen.
In 1919 zou het thema ter sprake komen op
de vergadering der predikanten, zie J.G.
Kunst, ‘Verslag der achtste algemeene ver-
gadering van de Vereeniging van predikan-
ten van de Gereformeerde Kerken in Neder -
land’, gtt 20 (1919-1920) 225-241 en 271-291,
aldaar 231-236. Spreker was K. Fernhout, die
sprak over ‘De Eenheidsbeweging en onze
houding daar tegenover’.
77 nrc, 19 april 1917, avondblad C 3. Omdat
de tekst nergens anders te vinden is, neem ik
dit verslag hier op. 
78 Zijn kerkenraadslid C.M. Buizer had er
zelfs aanleiding in gezien een gravamen in
te dienen tegen de artikelen 27-30 van de
ngb. Hij pleitte, met andere woorden, voor
de pluriformiteit der kerk.
79 Hij behoorde tot de ethische richting en
had indertijd opzien gebaard met een plei-
dooi om de gemeente op de hoogte te bren-
gen van de resultaten van de Schriftkritiek.

Zie J.A. Cramer, ‘Bijbel’ en ‘kritiek’. Vier pree-
ken, gehouden te ’s-Gravenhage (’s Gravenhage
1906). Zie ook Veenhof, Revelatie en inspiratie,
600-606
80 De Nederlander, 9 juni 1917, onder de titel
‘Een merkwaardig geval’.
81 De Kruijter, ‘De erfenis niet geweigerd’,
jggkn 6 (1992), 101. 
82 De Nederlander, 21 juni 1917, ‘Schrijven
van ds. Netelenbos’. Een maand later volgde
de brochure ‘Dat zij allen één zijn’. Een woord,
naar aanleiding van mijn optreden in eene gods-
dienstoefening van hervormden te ’s Gravenhage
(Zutphen z.j.=1917).
83 Kuiper, De voormannen, 264, spreekt over
een ‘komedie der vergissingen’. 
84 ag, 53, Pak brieven, 20 juli 1917, van J.B.
Netelenbos aan J.G. Geelkerken. 
85 Netelenbos, Dat zij allen één zijn, 22.
86 Netelenbos, Dat zij allen één zijn, 23.
87 Al jaren werden er in het gtt artikelen
geschreven tegen de ethische theologie, in
het bijzonder door de Kamper hoogleraar
A.G. Honig. Zie van Netelenbos de brochure
De grond van ons geloof (Utrecht 1919).
Overigens waren zijn uitlatingen op de
 studiedag van de Eenheidsbeweging niet
bepaald orthodox-gereformeerd. 
88 A. van Dijken, ‘Waarde broeder Bijl’,
Overtoomsche Kerkbode, 24 juni en 1 juli 1917.
89 C.M. Buizer, ‘Hooggeachte redactie’,
Overtoomsche Kerkbode, 1 juli 1917.
90 Matteüs 18:15. 
91 ‘Waarde broeder Bijl’, Overtoomsche
Kerkbode, 8 juli 1917.
92 Van Dijken, ‘Waarde broeder Bijl’,
Overtoomsche Kerkbode, 27 juni 1915 en 24 juni
1917.
93 ‘Geachte redactie’, Overtoomsche
Kerkbode, 15 juli 1917.
94 ag, 53, Pak brieven, 20 juli 1917, van J.B.
Netelenbos aan J.G. Geelkerken. H.W. Laman
(1870-1933) was predikant te Assen, T. Sap
(1871-1958) predikant te Gouda.
95 Van Dijken, ‘Waarde broeder Bijl’,
Overtoomsche Kerkbode, 22 juli 1917.
96 D.H.Th. Vollenhoven, die van 1918-1921
predikant was te Oost-Kapelle, noemde hem
een ‘bravourtype’, joviaal en weinig studieus.
Hij was betrokken bij de procedure tegen
Netelenbos. Zie J. Stellingwerff, D. H.Th. Vol -
lenhoven (1892-1978). Reformator der wijsbegeerte
(Baarn 1992) 37. In die zin ook Van Deursen,
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Een hoeksteen, 127. Vgl. echter J.G. Geel ker ken,
‘J.B. Netelenbos’, Jaarboek voor de Neder land -
sche Hervormde Kerk 19 (1935) 441-444, aldaar
443: ‘Zijn studiedorst was onverzadelijk.’
97 ‘Heil onzen jubilaris’, Overtoomsche
Kerkbode, 23 september 1917. 
98 Overtoomsche Kerkbode, 2 en 16 september
1917.
99 D.P. D. Fabius, Kerkelijk leven (Amsterdam
1918).
100 Van Dijken, ‘Waarde broeder Bijl’,
Overtoomsche Kerkbode, 27 oktober 1918.
101 Zie bijvoorbeeld ag, 53, Pak brieven, 17
juni 1918, 28 maart en 20 mei 1919, van J.B.
Netelenbos aan J.G. Geelkerken.
102 ag, 94, Stukken 1917-1950, 29 december
1920, van J.B. Netelenbos aan J.G. Geel -
kerken. 
103 Zie ook ag, 53, Pak brieven, 11 juli 1919,
van A. Mooy aan J.G. Geelkerken. Mooy,
sinds zijn studententijd Geelkerkens siga-
renleverancier, schreef over een samen-
komst in Salvatori waar Netelenbos zou op-
treden. Hij zocht namens zijn zoon, die een
van de organisatoren was, een gesprekslei-
der en vroeg Geelkerken daarvoor, omdat
sommige anderen onder druk waren gezet
om geen medewerking te verlenen. Geel -
kerken was, zo blijkt, verhinderd. Tevens
meldde Mooy dat enkele bladen adverten-
ties voor deze samenkomst hadden ge -
weigerd. 
104 De Standaard, 18 juli 1919. Zie ook het
korte verslag in de nrc, 18 juli 1919.
105 De Standaard, 18 juli 1919. Vgl. George
Harinck, ‘Een verzoek aan Bavinck van stu-
dentenzijde’, Radix 21 (1995) 54-59. Harinck
wijst erop dat Geelkerken zich ‘ongunstig’
had uitgelaten over het geruchtmakende
optreden van Netelenbos en hem had gewe-
zen op de Kamper docent A. Steketee, wie
indertijd ‘ook zeer groot kerkelijk onrecht’
was aangedaan, maar die het onder zich had
gehouden. Maar De Standaard vermeldt ook
dat Geelkerken zijn vriend had aangeraden
om in beroep te gaan bij de synode. 
106 ag, 40, Brieven en stukken, 19 juli 1919,
van de kerkenraad van Middelburg aan 
J.G. Geelkerken. Zie ook ag, 53, Pakket brieven,
25 september 1922, van J.H. Telkamp aan
J.G. Geelkerken; 6 oktober 1922, van J.G.
Geelkerken aan J.H. Telkamp (afschrift); 
18 oktober 1922, van J.H. Telkamp aan J.G.

Geelkerken. Telkamp was predikant te
Middelburg. Zie ook ag, 61, Brieven uit de
ambtsbediening Overtoom, 6 september 1919,
van A. den Does aan J.G. Geelkerken, die
hem waarschuwde dat Geelkerkens ver -
dediging van Netelenbos nogal wat com-
mentaar had losgemaakt.
107 ag, 7, Gezangen etc.19 november 1919,
van J.G. Geelkerken aan J.B. Netelenbos
 (afschrift). 
108 ag, 94, Correspondentie 1918-1950, 
25 november 1919, van J.B. Netelenbos aan
J.G. Geelkerken. 
109 De Kruijter spreekt in ‘De erfenis niet
geweigerd’, jggkn 6 (1992), 114, over een
spreekbeurt te Amsterdam op 20 januari
1920 met als thema: Ethisch-Gereformeerd. In
De Standaard noch in de nrc vond ik hierover
een bericht. Zelf zegt hij dat hij in de winter
voor de synode van Leeuwarden nog een
keer bij Bavinck was geweest, zie J.B. Nete -
lenbos, ‘Een terugblik’, Stemmen voor
 Waar heid en Vrede 60 (1923) 448-467, aldaar
460.
110 ag, 53, Pakket brieven, 9 september 1919,
van J.B. Netelenbos aan J.G. Geelkerken.
111 ag, 8, Documenten en brieven, 10 maart
1920, van J.B. Netelenbos aan J.G. Geel -
kerken. 
112 Acta gs Leeuwarden 1920, Bijlage ii, A 1. 
113 Acta gs Leeuwarden 1920, F 14. Netelenbos,
Ben ik gereformeerd? In J.B. Netelenbos, ‘Een
terugblik’, Stemmen voor Waarheid en Vrede
(1923), 460, meldt Netelen bos dat het
Bavinck was die hem aanspoorde tot het
schrijven van deze brochure toen hij in het
voorjaar van 1920 bij hem op bezoek was. 
114 Het fonds van het eerdergenoemde
vriendencomité werd beheerd door de arts
dr. E. Scheps, later lid van de Gereformeerde
Kerk (in Hersteld Verband) van Middel -
burg. Zie De Kruijter, ‘De erfenis niet gewei-
gerd’, jggkn 6 (1992), 119. Er zijn enkele
brieven van hem aan Geelkerken bewaard
gebleven, waaruit de financiële steun van
Geelkerken blijkt. Zie ag, 53, Pak brieven, 
9 augustus 1920, van E. Scheps aan J.G. Geel -
kerken; ag, 94, Correspondentie 1918-1950, 
13 april 1920, van E. Scheps aan J.G. Geel -
kerken; ag, 73, 10 oktober 1920, van E. Scheps
aan J.G. Geelkerken; ag, 91, Correspondentie
1920-1921, 5 december 1920, van E. Scheps aan
J. G. Geelkerken. In 1925 ontving Geel ker -
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ken een rondzendbrief van D.C. Bouwense
en anderen, waarin melding werd gemaakt
van het feit dat Netelenbos in moeilijke
 financiële omstandigheden verkeerde en
waarin om hulp werd gevraagd. Zie ag, 37,
Aantekeningen en correspondentie, februari
1925, van D.C. Bouwense aan J.G. Geelker -
ken. Zie ook Scheps, ‘Een kerkelijke proef-
polder’ iv, Kerknieuws, 7 april 1972.
115 Voor het volgende, tenzij anders ver-
meld, ag, 94, Correspondentie 1918-1950. 
116 Eerder al had hij gepoogd Bavinck bij
de zaak te betrekken door enkele studenten
van de vu naar hem door te sturen. Zie
Harinck, ‘Een verzoek aan Bavinck van stu-
dentenzijde’, Radix 21 (1995) 54-59. Het leid-
de tot een persverklaring van de studenten.
Zie ag, 94, Correspondentie 1918-1950, 25 en 28
november 1919, van W. Bakhuis Roozeboom
aan J.G. Geelkerken. In de eerste brief ver-
zocht Roozeboom om een gesprek met Geel -
kerken, in de tweede brief deed hij verslag
van de actie van de studenten en het a.s. be-
zoek aan Bavinck. Zie ook George Harinck,
‘H. Bavinck over de achtergrond van de
kwestie-Netelenbos’, Radix 20 (1994) 79-87.
117 ag, 7, Gezangen, synode van Leeuwarden en
losse correspondentie, 22 december 1919, van
J.G. Geelkerken aan H. Bavinck (afschrift).
Deze correspondentie is niet in het archief
Bavinck te vinden. 
118 ag, 94, Correspondentie 1918-1950, een
agendum voor een conferentie en een uitno-
diging d.d. 22 januari 1920. Ook is een inlei-
ding van Brussaard bewaard gebleven, die
blijkbaar voor deze conferentie was bedoeld.
119 H.H. Kuyper, ‘Om het recht’, De Heraut,
4 januari 1920. Endedijk noemt Kuyper als
iemand die poogde de verschillende stro-
mingen bij elkaar te houden. In ieder geval
voor deze jaren lijkt dat een juiste constate-
ring. Endedijk, De gkn, i, 143. Zie ook Harinck,
De Reformatie, 39-40.
120 Over Van der Vaart Smit zie men J. Rid -
der bos, ‘De jonge Van der Vaart Smit. De
ontwikkeling van een gereformeerd theo-
loog tussen 1917 en 1930’, jgnp 4 (1996) 13-46.
H.C. van den Brink verdient een soortgelijk
biografisch artikel als Smit. 
121 Lucas 14:15-24. 
122 Er is een lijst met namen bewaard ge-
bleven maar het is niet zeker dat die lijst de
namen bevat van hen die men om een steun-

betuiging wilde verzoeken. Bij sommige
namen staat een vraagteken, blijkbaar was
men niet overtuigd van hun steun. De be-
waard gebleven lijst bevat onder anderen de
namen van H.W. van der Vaart Smit, J. C.
Brussaard, Geelkerken, B. Wielenga
(Amsterdam), J. Krüger, A.G. (Barkey) Wolf,
S. G. de Graaf (met een vraagteken); C. Kop -
penaal (met een vraagteken), H.C. van den
Brink, H. Koffyberg, W.L. Milo, J. de Vries
(Tilburg) en J. Waterink. Zie ag, 94, Corres -
pondentie 1918-1950.
123 ag, 94, Correspondentie 1918-1950,
21 januari 1921, van H.C. van den Brink aan
J.G. Geelkerken. 
124 saa, aca, 12, Notulen, 10 maart 1920,
Artikel 7. B. van Schelven was voorzitter,
N.A. de Gaay Fortman scriba. 
125 Ontleend aan nrc, 6 augustus 1920.
126 ag, 94, Correspondentie 1918-1950, 
28 december 1919, van Joh.C. Brussaard aan
J.G. Geelkerken.
127 ag 40, Ordner met brieven, 20 juli 1920,
van Joh.C. Brussaard aan J.G. Geelkerken.
128 Acta gs Leeuwarden 1920, Bijlage ii, A 2.
Zie ook ag, 40, Brieven en stukken, 20 juli 1920
van Brussaard aan J.G. Geelkerken, waarin
deze instemde met het voorstel de pers over
het bezwaarschrift te informeren in het
 besef dat dit niet is zoals het hoort. Het
bezwaarschrift werd in de nrc van 6 augus-
tus 1920 gepubliceerd.
129 Over de totstandkoming van het adres
zie ag, 7, Gezangen etc, 23 en 26 juli 1920, van
Joh.C. Brussaard aan J.G. Geelkerken. Uit
deze correspondentie lijkt te kunnen wor-
den opgemaakt dat Brussaard aarzelender
was dan Geelkerken en zeker niet de schijn
wilde wekken dat er actie gevoerd zou gaan
worden. 
130 ag, 53, Pak brieven, 4 augustus 1920, van
J.B. Netelenbos aan J.G. Geelkerken.
131 Acta gs Leeuwarden 1920, Artikel 141 en
Bijlage ii, B. Rapport inzake F 15 en 17 van
het agendum.
132 Friesch Kerkblad, 13 augustus 1920. Deze
jaargang is niet bewaard gebleven. In het ag
bevinden zich twee stukken waarin het arti-
kel ‘Een afschuwelijk misverstand’ is afge-
schreven, één van de hand van Geelkerken,
één van de hand van H. Hasper. Zie ag, 58,
‘Archief J’, 13 en 14 augustus 1920, van H.
Hasper aan J.G. Geelkerken. 
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133 ag, 58, ‘Archief J’, 15 oktober 1920, van
Joh.C. Brussaard en J.G. Geelkerken aan 
D. van der Meulen (afschrift).
134 ag, 58, ‘Archief J’, 20 oktober 1920, van
D. van der Meulen aan J.G. Geelkerken en
Joh.C. Brussaard. Van der Meulen was op
iets latere leeftijd dan toen gebruikelijk
theologie gaan studeren. Hij kwam aan in
1896, Netelenbos in 1899. 
135 In de senaat van de vu werd tijdens de
vergadering van 16 maart 1900 door J. Woltjer
gewezen op het feit dat Netelenbos niet
sympathiek stond tegenover de gerefor-
meerde beginselen en ook regelmatig in een
hervormde kerk te vinden was. B. van Schel -
ven, als curator gerechtigd bij de senaatsver-
gadering aanwezig te zijn, kon echter ter
 geruststelling opmerken dat Netelenbos bij
hem catechisatie volgde. Zie vu, Archief se-
naat, 16 maart 1900. Zie over zijn kerkgang
ook J.B. Netelenbos, ‘Een terugblik’,
 Stem men voor Waarheid en Vrede 60 (1923), 453-
454. 
136 ag, 58, ‘Archief  J’, van Joh.C. Brussaard
en J.G. Geelkerken aan de kerkenraad van
Reitsum (afschrift). De brief bevat geen da-
tum. De zaak kwam in Reitsum op 4 novem-
ber 1920 aan de orde. Zie Tresoar, Archief
Gereformeerde Kerk Reitsum (290-12), 3,
Notulen kerkenraad. Met dank aan H. Hid -
dink, Leeuwarden, voor zijn hulp bij het
 onderzoek. 
137 Zondag 43, vraag en antwoord 112. 
138 ag, 58, ‘Archief J’, 9 december 1920, van
Joh.C. Brussaard en J.G. Geelkerken aan de
kerkenraad van Reitsum (afschrift), en het
niet-gedateerde antwoord (poststempel 
28 december 1919) van de kerkenraad aan
Joh.C. Brussaard en J.G. Geelkerken. De
kerkenraad vergaderde 22 december 1920,
zie Tresoar, Archief Gereformeerde Kerk
Reitsum (290-12), 3, Notulen kerkenraad, 
22 december 1920
139 ag, 58, ‘Archief J’, 3 januari 1921, van
Joh.C. Brussaard en J.G. Geelkerken aan de
classis Hallum (afschrift). Een aankon -
diging daarvan aan de kerkenraad in ag, 
58, ‘Archief J’, 2 januari 1921, van Joh.C.
Brussaard en J.G. Geelkerken aan de ker-
kenraad van Reitsum (afschrift). Zie
Tresoar, Archief classis Hallum (290-02), 1,
Notulen classis Hallum, 20 januari 1921.
140 ag, 40, Brieven en stukken, 30 december

1920, van Joh.C. Brussaard aan J.G. Geel -
kerken.
141 De Heraut, 9 januari 1921. 
142 Een afschrift van het antwoord in ag,
58, ‘Archief J’, gedateerd 31 januari 1921.
143 ag, 91, Correspondentie 1920-1921,
Verklaring, 22 februari 1921.
144 Zie onder andere De Heraut, 27 februari
1921; De Bazuin, 26 februari 1921. Zie ook ag,
58, ‘Archief J’, 23 februari 1921, van J.H.
Monnik aan J.G. Geelkerken, met een lijstje
van bladen waaraan het persbericht was
 verstuurd. Was hij de bemiddelende partij
geweest? Monnik was een schoonzoon van
B. van Schelven. 
145 De Reformatie, 17 december 1920, K. van
den Berg, in de rubriek Stemmen uit onze
 kerken. E. van der Meulen, De Reformatie, 
31 december 1920, in de rubriek Stemmen uit
onze kerken. Geelkerken reageerde in De
Reformatie, 7 januari 1921, in de rubriek Stem -
men uit onze kerken. 
146 De Jong, Ordening van dienst, 95-96.
147 ag, 72, Gezangen, alfabetisch, ca. 1919-1923,
23 mei, 4 en 16 juni 1919, van C. Besselaar aan
J.G. Geelkerken. Besselaar was met Linde -
boom van mening dat Netelenbos gevraagd
moest worden zijn functie neer te leggen.
Zie verder ga Kampen, Archief Kring Kerk -
gezang, inventarisnummer 87, Notulen comi-
tévergaderingen, 13 augustus 1917. Geelkerken
was van mening dat Netelenbos kon worden
gehandhaafd. Zie Archief Kring Kerkgezang,
inventarisnummer 90, Correspondentie Geel -
kerken, 25 augustus 1917, van J.G. Geelkerken
aan C. Besselaar. Zie ook ag 61, Brieven uit de
ambtsbediening Overtoom, 16 augustus 1917,
van Joh. van den Berg aan J.G. Geelkerken,
die van mening was dat Netelenbos beter
kon verdwijnen.
148 Over 1918, 1919 en 1920 zijn geen notu-
len bewaard gebleven. De Jong, Ordening van
dienst, 96-97, die ik hier volg, heeft een en
ander op grond van de bewaard gebleven
correspondentie gereconstrueerd. In ag, 72,
Gezangen, alfabetisch, ca. 1919-1923, is veel cor-
respondentie van Besselaar aan Geelkerken
en van Van den Berg aan Geelkerken be-
waard gebleven.
149 Brummelkamp was op 15 januari 1919
overleden, de formele benoeming van
Geelkerken tot voorzitter moest nog plaats-
vinden. Zie over het verzet van Geelkerken
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m.b.t. Netelenbos de correspondentie met
C. Besselaar. Archief Kring Kerkgezang, in-
ventarisnummer 90, Correspondentie Geel -
kerken; 28 en 30 mei 1919, 12 en 18 juni 1919,
van J.G. Geelkerken aan C. Besselaar.
150 Beiden bewogen zich op literair vlak.
Van As zat in de redactie van Ons Tijdschrift,
van H.J. Tollig is een dichtbundel gepubli-
ceerd. Zie H.J. Tollig, Verzen (1945). G.G. van
As publiceerde Zilver op Oranje! Gedenkboekje
bij het zilveren regeeringsfeest van H. M. de
Koningin voor de kinderen van de Lagere school
(’s-Gravenhage 1923). Zie over Van As
R.G.K. Kraan, Ons Tijdschrift 1896-1914. Een
 literair-historisch onderzoek (Groningen 1962)
37-38 en passim.
151 ag, 72, Gezangen, alfabetisch, ca. 1919-1923,
met veel correspondentie over de samen-
stelling en correctie van de bundel.
152 In een brief van 2 augustus 1920 meldde
secretaris C. Besselaar aan Geelkerken dat de
stukken voor de synode de deur uit waren.
ga Kampen, Archief Kring Kerkgezang,
 inventarisnummer 90, Correspondentie
Geel  kerken, 2 augustus 1920, van C. Besselaar
aan J.G. Geelkerken (afschrift). Het begelei-
dend schrijven aan de synode was onder -
tekend door A.J.L. van Beeck Calkoen, 
H.C. van den Brink, S. Huismans, J.G. Geel -
kerken, L. Lindeboom, Joh. van den Berg, 
C. Besselaar, H. Robijn, H.J. Tollig, B. Wie -
lenga en J.C. Brummelkamp-Esser. Zie Acta
gs Leeuwarden 1920, Artikel 10, A, 12 en
Bijlage xvii.
153 saa, aa-z, 15, Notulen kerkenraad, 22 mei
1919. Zie ook De Jong, Ordening van dienst, 
97-102.
154 saa, aca,12, Notulen classis, 11 juni 1919,
Artikel 7. De notulen melden: ‘Na bespre-
king wordt het voorstel voorlopig terug -
genomen.’ 
155 saa, aa-z, 15, Notulen kerkenraad, 
12 februari 1920. 
156 saa, aa-z, 15, Notulen kerkenraad, 
19 februari 1920.
157 Zie hierover saa, aca, 12, Notulen classis,
14 april 1920. De hele vergadering was aan
dit thema gewijd. Voorzitter was N.A. de
Gaay Fortman, scriba J.P. Tazelaar. Zie ag,
85, Correspondentie, 1924-1927, de tekst van het
voorstel van Amsterdam-Zuid. Afgevaar digd
van Amsterdam-Zuid waren A. van Dijken
en ouderling R. Lukkien.

158 saa, aa-z, 15, Notulen kerkenraad, 8 juli
1920. Zie Acta gs Leeuwarden 1920, Artikel 10,
sub A, nr. 10. Met uitzondering van de wens
naar een formulier voor de openbare zonde-
belijdenis. Daarmee werd Van Dijken te-
rechtgewezen voor zijn meegaande hou-
ding op de classisvergadering. 
159 Zie Acta gs Leeuwarden 1920, Artikel 11.
Onder meer De Moor, Van Es, Laman en Dijk
hadden er zitting in, de hoogleraren Aalders,
Bavinck, Bouwman en Greijdanus waren
q.q. preadviseer.
160 Acta gs Leeuwarden 1920, Artikel 40 en
Bijlage vi. De eerste twee punten waren ook
door de kerkenraad van Amsterdam-Zuid
aan de orde gesteld.
161 Zie De Jong, Ordening van dienst, 96 en
Acta gs Leeuwarden 1920, Artikel 10, sub A, 
nr. 10. Amsterdam-Zuid vroeg in zijn alge-
meenheid om uitbreiding van de bundel
Eenige gezangen; Artikel 87, Bijlage xvii. De
synode hoefde geen aandacht aan de bundel
te schenken want hij was niet door een amb-
telijke vergadering ingezonden. Met het
verzoek van Amsterdam-Zuid om uitbrei-
ding van de gezangen was er in ieder geval
een reden om de ingezonden bundel te be-
studeren. 
162 Acta gs Leeuwarden 1920, Artikel 87 en
Bijlage xvii. 
163 ga Kampen, Archief Kring Kerk gezang,
inventarisnummer 90, Correspondentie Geel -
kerken, 16 december 1920, van J.G. Geelker ken
aan Joh. van den Berg. 
164 Acta gs Leeuwarden 1920, Artikel 117 en
Bijlage xxxi. Voor de ‘nadere formulering’
van de liturgische geschriften zie Acta gs
Leeuwarden 1920, Artikel 116, Bijlage xxx, en
Artikel 88, Bijlage xviii; De Jong, Ordening
van dienst, 101-102.
165 ag, 58, ‘Archief J’, zonder datum (au-
gustus 1918), van I.J. Geelkerken-Kardoes
aan J.G. Geelkerken. 
166 ag, 58, ‘Archief J’, van I.J. Geelkerken-
Kardoes aan J.G. Geelkerken (zonder da-
tum).
167 ag, 58, ‘Archief J’, 10 april 1919, van Sally
Kardoes aan J.G. Geelkerken; aangetekend
op deze brief schreef Geelkerken het ont-
werp van zijn antwoord, 12 april 1919, van
J.G. Geelkerken aan Sally Kardoes. 
168 ag, 58, ‘Archief J’, zonder datum, van 
I.J. Geelkerken-Kardoes aan J.G. Geelkerken. 
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169 ag, 93, Vakantiecorrespondentie, 10 maart
1920, van W.F. Geelkerken-Nuggelmans aan
J.G. Geelkerken.
170 ag, 53, Pak brieven, 10 augustus 1920.
Geelkerken placht de vakanties vaak alleen
door te brengen. In later jaren ging zijn
zoon soms mee. 
171 ag, 53, Pak brieven, 10 en 18 augustus
1920, van I.J. Geelkerken-Kardoes aan J.G.
Geelkerken.
172 ag, 58, ‘Archief J’, 25 januari 1921, van 
P. Hoogewoud (?) aan J.G. Geelkerken. 

v
1 Ik trof slechts één publicatie van Geel -
kerken hierover aan na zijn promotie, een
boekbespreking in Stemmen des Tijds.
Maandschrift voor Christendom en Cultuur 3
(1913) 223-225. Het betrof een bespreking
van T.B. Muller, De kennisleer van het Anglo-
Amerikaansch Pragmatisme (’s-Gravenhage
1913). Deze recensie schreef hij op verzoek
van W.J Aalders, zie ag, 80, ‘Archiefstukken’,
12 juni 1913, van W.J. Aalders aan J.G. Geel -
kerken. Uit de aankondigingsfolder van
Stemmen des Tijds blijkt dat Geelkerken zich
bereid had getoond aan dat blad mee te wer-
ken. Deze folder in ag, 7, Losse stukken. Ook is
er een manuscript bewaard gebleven over
De verhouding tussen theologie en psychologie der
religie, ag 5, Lezingen e.d. Achterop staat ver-
meld ‘11 mei 1914, Zwolle Theologicum’ en
‘Theologische Faculteit van het Utrechts
Studentencorps’ (zonder datum). Bij mijn
weten is het niet gepubliceerd.
2 ag, 91, Correspondentie 1920-1921, juni 1919,
van J. van der Spek aan J.G. Geelkerken.
3 Zie hierover Van Belzen, Psychologie en het
raadsel van de religie, 112-138. Stukken betref-
fende de gpsv trof ik aan in de inventaris-
nummers 8, 39, 40, 49, 53, 62, 72, 91 en 93.
Zie verder J. van der Spek, ‘Godsdienst-
Psychologische Studie-Vereeniging’, in: Ons
Godsdienstonderwijs: orgaan van de Commissie
tot Organisatie van het Godsdienstonderwijs van-
wege den Nederlandschen Protestantenbond,
1922, dl 4, 120-136.
7 ‘Overzicht der godsdienst-psychologie’,
Ons Godsdienstonderwijs, 4, 49-60. 
5 Zie bijvoorbeeld ‘Kind en gebed’,
Paedagogisch Tijdschrift voor het Christelijk
Onderwijs 15 (1922) 1-6.
6 ag, 53, Pak brieven, 30 augustus 1920, van

A. Liebert (Berlijn) aan J.G. Geelkerken; 
16 september 1920, van J.G. Geelkerken aan
het Kant-Gesellschaft (afschrift); ag 73,
Ordner 1921-1925, 20 september 1920, van 
A. Liebert aan J.G. Geelkerken. Secretaris
van deze zojuist opgerichte Nederlandse
 afdeling werd H.W. van der Vaart Smit. 
7 saa, aa-z, 16, Notulen kerkenraad, 8 maart
1923. 
8 J.G. Geelkerken e.a., Met Christus. Drie toe-
spraken (Amsterdam 1924). Ook in de volgen-
de jaren vonden dergelijke samenkomsten
plaats, bijvoorbeeld 8 april 1925. Zie verder
ag, 28, Correspondentie 1923-1926, 18 novem-
ber 1924, van P. van der Land (boekhandel 
B. van der Land) aan J.G. Geelkerken met de
mededeling dat het boekje was aangekocht
door koningin Wilhelmina.
9 Zie over hun beider contact bijvoorbeeld
ag, 40, Brieven en stukken, 25 januari 1920 en
29 februari 1920 van B.M. Schuurman aan
J.G. Geelkerken.
10 Aalders, De critiek der jongeren, 21.
11 Ridderbos, ‘Smit’, jgnp 4 (1996) 13-46.
12 Geciteerd bij Ridderbos, ‘Smit’, jgnp 4
(1996), 41 (noot 26). 
13 Harinck, De Reformatie, 41-42 en 52-53.
Zie C. Veltenaar, Bijbelcritiek (Zutphen 1918).
Zelf schreef Smit in 1919 de brochure Over de
bijbelcritiek (Zutphen 1919). 
14 In ag, 9, ‘Varia’ ca. 1920-1926, bevindt zich
veel materiaal over de visitatie. Geelkerken,
lid van de classis, was nauw bij de afwikke-
ling van dit rapport betrokken en ontving
hierover van Smit vele brieven. Zie ook saa,
aca, 23, Zaak dr. H.W. van der Vaart Smit.
15 saa, aca, 12, Notulen, 12 december 1917,
Artikel 6 en 7; saa, aca, 21, Predikanten alge-
meen, 12 november 1917, van J.F. Smit aan de
classis Amsterdam. De waarschuwing werd
na mededelingen van ds. C. Lindeboom
voor kennisgeving aangenomen.
16 Ook Colijn had Smit hoog. Zie H.J. Lange -
veld, Schipper naast God. Hendrikus Colijn 1869-
1944, i-ii (z.p. 1998-2004), aldaar ii, reg.i.v.
17 ag, 54, Brieven 1925-1926, 30 september
1925, van H.W. van der Vaart Smit aan J.G.
Geelkerken. Zie hierover ook Aalders, Een
handjevol verkenners?, 87-88.
18 Hij schreef onder andere in het gtt enke-
le artikelen over Assen. Zie bijvoorbeeld 
gtt 27 (1926-1927) en 28 (1927-1928). Zie ook
Ridderbos, ‘Smit’, jgnp 4 (1996) 28-30.
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19 J.C. Aalders, De critiek der jongeren, 21. Zie
Harinck, De Reformatie, 38-67. Harinck ba-
seert zich o.a. op L. Smit, Iets uit de geschiede-
nis van het weekblad ‘De Reformatie’, in: hdc,
Archief C. Veenhof, inventarisnummer 108.
Tevens ontleende hij veel aan het archief
van F.W. Grosheide, eveneens in het hdc. In
het Archief Geelkerken bevindt zich veel
correspondentie van Van der Vaart Smit,
Brussaard, Wielenga en De Moor met
Geelkerken over De Reformatie. Ik geef een
beknopte samenvatting van Harinck, aan-
gevuld met materiaal uit het Archief
Geelkerken dat licht werpt op de rol van
Geelkerken in dit geheel. 
20 Over Bavinck en De Reformatie zie men 
B. Wielenga, ‘De Bavinck-Geest’ i-iii, De
Reformatie,16, 23 en 30 september 1921, al-
daar 30 september 1921.
21 ag, 53, Pak brieven, 12 juli 1919, van het
 comité van voorbereiding (Smit, Wielenga
en Dijk) aan J.G. Geelkerken, bevat de uit-
nodiging voor de vergadering van 23 juli
1919; ag, 73, Ordner 1921-1925, bevat de agenda
voor deze vergadering en de (ontwerp)tekst
van het akkoord tussen het comité van voor-
bereiding en uitgever Le Cointre. 
22 Hij was onder meer redacteur van Ons
Tijdschrift. Zie over dit blad Kraan, Ons Tijd -
schrift.
23 Officieel ging het om Smits brochure
Over de bijbelcritiek, waartegen De Moor en
anderen bezwaar hadden. Anderen meen-
den dat ook een persoonlijk aspect een rol
speelde. Zie ag, 94, Correspondentie 1918-1950,
3 oktober 1919, van H.W. van der Vaart Smit
aan J.G. Geelkerken. In eerste instantie wei-
gerde Smit om te vertrekken, zie ag, 53, Pak
brieven, 6 september 1919, van H.W. van der
Vaart Smit aan J.G. Geelkerken. Dit was een
rondzendbrief, met een persoonlijke noot
voor Geelkerken. 
24 ag, 94, Correspondentie 1918-1950, 3 okto-
ber 1919, van H.W. van der Vaart Smit aan
J.G. Geelkerken.
25 ag, 94, Correspondentie 1918-1950, 3 okto-
ber 1919, van H.W. van der Vaart Smit aan
J.G. Geelkerken. 
26 Zie over Hepp naast de bekende lexica
ook George Harinck, ‘Om traditie en ver-
nieuwing. Enkele opmerkingen over leven
en werk van prof. dr. V. Hepp’, jgnp 1 (1993)
109-133.

27 ag, 94, Correspondentie 1918-1950,3 oktober
1919, van H.W. van der Vaart Smit aan J.G.
Geelkerken.
28 ag, 94, Correspondentie 1918-1950, 3 oktober
1919, van J.C. Brussaard aan J.G. Geel kerken.
Deze stuurde de brief door aan Wielenga
met het verzoek om hierover te overleggen. 
29 ag, 94, Correspondentie 1918-1950, 15 novem-
ber 1919, van B. Wielenga aan J.G. Geel -
kerken (twee stuks).
30 Noord-Hollandsch Kerkblad, 17 oktober
1919. Aanleiding was de vergadering van de
gereformeerde predikanten op 10 en 11 sep-
tember 1919 te Utrecht, waar Brussaard en
Grosheide beiden hun visie op de ncsv had-
den toegelicht. Grosheide, die het lidmaat-
schap afraadde, kreeg veel bijval. Zie hierover
J.G. Kunst, ‘Verslag der achtste Algemeene
Vergadering van de Vereeniging van predi-
kanten der Gereformeerde Kerken in Neder -
land’, gtt 20 (1919) 271-291. Op diezelfde
vergadering sprak K. Fernhout over ‘De
Eenheidsbeweging en onze houding daar
tegenover’, gtt 20 (1919) 231-236. Dat bete-
kent dat zowel Brussaard als Netelenbos als
het ware werd terechtgewezen. 
31 Noord-Hollandsch Kerkblad, 7 november
1919, met een op 28 oktober 1919 gedateerd
artikel, ‘De n.c.s.v.-quaestie’, met een inge-
zonden brief van Brussaard en de reactie
van De Moor.
32 Harinck, De Reformatie, 59. In ag, 94,
Correspondentie 1918-1950, bevinden zich en-
kele brieven van J.C. Brussaard aan J.G.
Geelkerken over deze kwestie. Ook Geel -
kerken reageerde, maar kreeg van De Moor
als antwoord dat de redactie de discussie als
gesloten beschouwde. ag, 94, Correspon -
dentie 1918-1950, 17 november 1919, van J.G.
Geelkerken aan de redactie van het Noord-
Hollandsch Kerkblad (afschrift); 18 november
1919, van de redactie van het Noord-Hol -
landsch Kerkblad (J.C. de Moor) aan J.G. Geel -
kerken.
33 ag, 94, Correspondentie 1918-1950,31 oktober
1919, van J.C. Brussaard aan J.G. Geelkerken.
Hij was teleurgesteld over de houding van
Wielenga en achtte diens argumenten niet
steekhoudend.
34 ag, 94, Correspondentie 1918-1950, z.d. 
(29 oktober 1919?), van J.G. Geelkerken aan
C. Lindeboom (afschrift).
35 Zie ook Overtoomsche Kerkbode, 28 septem-
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ber 1924, rubriek Kerkelijk leven, naar aanlei-
ding van een conflict in de redactie van De
Reformatie, waarbij Wielenga en Dijk ver-
trokken als redacteur. Buytendijk was enkele
maanden eerder al vertrokken. In de volks-
mond, zo meldde Geelkerken, heette De
Reformatie ‘het weekblad tot ontwikkeling
van onderlinge herrie’.
36 ag, 94, Correspondentie 1918-1950, z.d., van
B. Wielenga aan J.G. Geelkerken. Wielenga
meldde dat Geelkerken geacht werd zijn
positie persoonlijk te komen toelichten.
Zelf kon hij niet meer terug. Hij kreeg van
De Moor de volle vrijheid. De vergadering
vond plaats op 1 december 1919. 
37 ag, 94, Correspondentie 1918-1950,
28 november 1919, van J.C. Brussaard aan
J.G. Geelkerken.
38 ag, 94, Correspondentie 1918-1950,
27 november 1919, van J.C. de Moor aan J.G.
Geelkerken. Deze brief bevat de uitnodi-
ging voor de vergadering van 1 december.
Geelkerken werd uitgenodigd zijn stand-
punt uiteen te komen zetten. 
39 ag, 94, Correspondentie 1918-1950, 7 decem-
ber 1919, van J.G. Geelkerken aan B. Wie len ga
(afschrift). 
40 Harink, De Reformatie, 63-64. 
41 Harinck, De Reformatie, 63-66. De ver -
gadering vond plaats op 16 februari 1920. 
In het ag heb ik hiervan geen sporen aan -
getroffen.
42 Smit had nog niet eerder in De Reformatie
geschreven en liet zich door Buytendijk
overhalen om een serie artikelen te schrij-
ven. Zie ag, 40, Brieven en stukken, 30 juni
1921, van H.W. van der Vaart Smit aan J.G.
Geelkerken. Zie ook ag, 91, Correspondentie
1920-1921, 25 oktober 1921, van H.W. van der
Vaart Smit aan J.G. Geelkerken. Buytendijk
wilde publicatie, Wielenga was de kwestie
nog aan het bestuderen, en Smit had be -
sloten te bedanken als redacteur van De
Reformatie. Zie ook ag, 91, Correspondentie
1920-1921, 12 oktober 1920, van H.W. van der
Vaart Smit aan J.G. Geelkerken. In deze
brief meldde Smit dat Wielenga verhinderd
had dat hij over het Schriftgezag zou schrij-
ven. Hij had toen besloten dat hij helemaal
niets zou schrijven. Totdat Buytendijk hem
dus overhaalde om dat wel te doen. 
43 ag, 40, Brieven en stukken, een bewaard
gebleven notitie van Geelkerken, met reac-

tie van Brussaard, 4 februari 1922, van J.C.
Brussaard aan J.G. Geelkerken.
44 ag, 40, Brieven en stukken, 16 maart 1922,
van J.C. Brussaard aan J.G. Geelkerken. 
45 ag, 40, Brieven en stukken, 25 april 1922,
van H.W. van der Vaart Smit aan J.G. Geel -
kerken. 
46 Het ging om een passage in Vorm en Geest,
71, die er nog niet in stond toen Geelkerken
de drukproeven nazag. Zie ag, 53, Pak brie-
ven, 14 juli 1922, van H.W. van der Vaart Smit
aan J.G. Geelkerken. Zie ook ag, 53, Pak brie-
ven, 11 juli 1922, van J.C. Brussaard aan J.G.
Geelkerken. Over de correctie van de druk-
proeven zie men verder ag, 40, Brieven en
stukken, 15 en 23 mei 1922, van H.W. van der
Vaart Smit aan J.G. Geelkerken.
47 Zie over hem Thijs Booy, In memoriam
 wichert ten have, uitgever en boekverkoper te
am sterdam, geboren 29 juli 1872 ontslapen 15 de-
cember 1966 (Amsterdam 1967). Hij zou zich
ontpoppen als een hartstochtelijk mede-
stander van Geelkerken. 
48 ag, 40, Brieven en stukken, 28 april 1922,
van H.W. van der Vaart Smit aan J.G. Geel -
kerken. Zie ook zijn eerdergenoemde brief
van 25 april 1922.
49 Andere betrokkenen waren G. van de
Molen en H. Klaassen, medewerker bij de
(bijna) failliete Amsterdammer. Toen dat blad
door De Standaard werd opgekocht, zag
Geelkerken er geen heil meer in. Veel mate-
riaal hierover in ag, 70, Verzameling dossiers.
Het bevat twee dossiers, een over de Amster -
dammer-ramp, het andere over het Nieuw
Christelijk Dagblad. Meer correspondentie
met Klaassen en anderen in ag, 45, Archief
1922-1927. Ook de classis besteedde hier aan-
dacht aan, zie saa, aca, 36, Stukken betreffende
‘art. 31’ en de kwestie ‘De Amsterdammer’ 1922 –
1949.
50 De termen ‘vernieuwers en behouders’
zijn van Kuiper, ‘Gefnuikte vernieuwing’,
in: Kuiper, Tussen observatie en participatie,
125.
51 Acta gs Leeuwarden 1920, Artikel 10, A 6; A 7
en A 8.
52 Vgl. echter Bremmer, Herman Bavinck en
zijn tijdgenoten, 265, die erop wijst dat welis-
waar veel van de voorstellen verzandden,
maar dat deze synode desondanks veel heeft
betekend voor de vernieuwing van het ker-
kelijk leven. 
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53 Acta gs Leeuwarden 1920, Artikel 40;
Bijlage vi.
54 Bremmer, Herman Bavinck en zijn tijdgeno-
ten, 265, noemt Hepp, Bavinck, 337, die ver-
wijst naar De Reformatie 2 (1921/1922) nr. 14 
(7 januari 1922), 18 (3 februari 1922) en 22
(moet zijn nr. 27 = 7 april 1922), steeds in de
rubriek Persschouw. Aanleiding vormde een
artikel van H. Bouwman in De Bazuin, 
17 december 1921, gevolgd door een recti -
ficatie van Honig (De Bazuin, 30 december
1921) en een artikel van Laman in Kerkblad
voor Drenthe en Overijssel. Bouwman deed het
voorkomen alsof Bavinck tijdens de discus-
sie over deze kwestie hartproblemen kreeg.
Honig zwakte dat af.
55 Bremmer, Herman Bavinck en zijn tijdge -
noten, 265.
56 Rullmann meldde in de Utrechtse Kerk -
bode van 4 december 1920 te weten dat
Ridderbos het Getuigenis ‘grootendeels’
 opstelde. 
57 Acta gs Leeuwarden 1920, Artikel 80 en143. 
58 Acta gs Leeuwarden 1920, Bijlage i. De
Moor schreef hierover in De Heraut, 
23 januari 1921, in de rubriek Leestafel. 
59 Geelkerken zou er later op wijzen dat
het Getuigenis geen namen noemt en ge-
bruikmaakt van vage aanduidingen, zie Om
het Getuigenis. Een woord van toelichting en ver-
weer (Amsterdam 1921) 8. Die constatering is
juist, maar toch lijkt het me onmiskenbaar 
– gezien de ingekomen stukken die man en
paard noemden – dat het Getuigenis de ethi-
sche theologie op het oog had. 
60 Acta gs Leeuwarden 1920, Bijlage i, 95-101.
61 Een beweging die streefde naar geboor-
tebeperking als middel tegen sociale en
 economische wantoestanden, die volgens
de aanhangers het gevolg waren van over -
bevolking.
62 Acta gs Leeuwarden 1920, Bijlage i, 100.
63 Een en ander werd besloten op de ker-
kenraadsvergadering van 16 september
1920. Tevens besloot men het Getuigenis af 
te drukken in de Overtoomsche Kerkbode van 
10 oktober 1920. Zie saa, aa-z, 15, Notulen ker-
kenraad, 16 september 1920. 
64 J.G. Geelkerken, Om het Getuigenis, 10-11.
65 J.G. Geelkerken, Machteloosheid en krachts -
ontplooiïng der kerk. Predikatie naar aanleiding
van het ‘Getuigenis’ van de Generale Synode der
Gereformeerde Kerken in Nederland, gehouden in

de Schinkelkerk te Amsterdam op zondag 3 oktober
1920 (Amsterdam 1920).
66 Zie saa, aa-z, 15, Notulen kerkenraad, 
14 oktober 1920. Dat was de reden om de
preek te laten drukken, zie Om het Getuigenis,
13, noot 3.
67 saa, aa-z, 58, Ingekomen stukken, 12 okto-
ber 1920, van J.C. van Vulpen aan de kerken-
raad van Amsterdam-Zuid.
68 Letterlijk: ‘niet meer Gereformeerd
denkt’.
69 saa, aa-z, 15, Notulen kerkenraad, 
11 november 1920. 
70 saa, aa-z, 15, Notulen kerkenraad,
18 november 1920. Zie ook ag, 94, Corres -
pondentie 1918-1950, aantekeningen Geel -
kerken. 
71 ag, 91, Correspondentie 1920-1921; ag, 91,
Krantenknipels 1921,Getuigenis.
72 De Reformatie, 5 november 1920.
73 Ds. J. Waterink, predikant in Zutphen,
was in eerste instantie enthousiast maar
kwam daar later op terug. ag, 91, Correspon -
dentie 1920-1921, 17 december 1920, van 
J. Waterink aan J.G. Geelkerken. Uit deze
brief blijkt dat hij kort tevoren Geelkerken
had bezocht. Zie ook Gereformeerde Kerkbode
voor Zutphen, 24 december 1920. Daarin nam
hij afstand van een eerdere, lovende bespre-
king van Geelkerkens preek. ‘Ik ben geluk-
kig overtuigd en steil gereformeerd…’. Zie 
J. Vree, ‘Waterink als gereformeerd theoloog
en leidsman’, in: J.C. Sturm, Leven en werk
van prof.dr. Jan Waterink. Een Nederlandse peda-
goog, psycholoog en theoloog (1890-1966) 19-50,
aldaar 24. 
74 Ridderbos, Kerk en wereld, 4.
75 Ridderbos, Kerk en wereld, 6-7.
76 Ridderbos, Kerk en wereld, 8-9.
77 Ridderbos, Kerk en wereld, 14.
78 Ridderbos, Kerk en wereld, 15.
79 ag, 91, Correspondentie 1920-1921, z.d., van
B. Wielenga aan J.G. Geelkerken.
80 Wat verdeelt en wat samenbindt. De strijd
tusschen Prof. Ridderbos en Dr. Geelkerken nader
bezien (Amsterdam 1920). Monnik was met
Geelkerken en Brussaard bevriend. In 1924
emigreerde hij naar Zuid-Afrika. Monnik
schreef ook een ingezonden stuk naar het
Noord-Hollandsch Kerkblad (dat niet geplaatst
werd) en correspondeerde met Ridderbos.
Hij stuurde afschriften naar Geelkerken, al-
le in ag, 91, Correspondentie 1920-1921. Zie over

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

noten bij pp. 140-147



465

hem E.L. Smelik, ‘Mr.J.H. Monnik † ’, Woord
en Geest 9 maart 1928. 
81 Om het Getuigenis, 12. Zie ook blz. 48.
82 Zie saa, aa-z, 15, Notulen kerkenraad, 
16 september 1920.
83 De Heraut, 23 januari 1921, waar De Moor
de brochures van Geelkerken, Monnik en
Ridderbos tegelijk besprak. Het is een ver-
zoenende bespreking, waarbij in het bij-
zonder Ridderbos kritisch wordt benaderd.
84 Het stuk is niet ondertekend. Geel ker -
ken kon niet geloven dat het van de hand
van B. van Schelven zou zijn, zoals door
Rullmann in de Utrechtse Kerkbode van 
4 december 1920 was gesteld. Hij achtte zijn
‘oud-leermeester’ en ‘vaderlijke vriend’ te
hoogstaand voor deze verdachtmaking. Zie
Om het Getuigenis, 43-44. 
85 Netelenbos ontkende iets dergelijks
 gezegd te hebben. Zie De Rotterdammer, 
8 december 1921, Eerste blad, onder verwij-
zing naar De Zeeuwsche Leeuw, het blad waar-
van Netelenbos de redactie voerde. Dit be-
richt bevindt zich tussen de knipsels in ag,
91, Krantenknipsels ‘Kwestie-Netelenbos’.
Geelkerken, Om het Getuigenis, 44, verwijst
naar De Zeeuwsche Leeuw van 4 december
1920. Toen in De Bazuin van 3 december door
Bouwman verwezen werd naar de Amster -
damsche Kerkbode, protesteerde Geelkerken
tegen deze insinuerende wijze van werken.
Zie ag, 58, ‘Archief J’, 21 december 1920, van
J.G. Geelkerken aan H. Bouwman (afschrift).
86 Hij werd vaak op de hoogte gebracht
door vrienden en bekenden. Zo maakte
Smit hem opmerkzaam op de recensie in de
Hilversumsche Kerkbode. Zie ag 91, Correspon -
dentie 1920-1921, 11 februari 1921, van H.W. van
der Vaart Smit aan J.G. Geelkerken.
87 ag, 40, Brieven en stukken, 30 december
1920, van Joh.C. Brussaard aan J.G. Geelker -
ken.
88 Ds. C.L.F. van Schelven, ‘Net als in een
coupé’, Geldersche Kerkbode, 18 december
1920. Later krabbelde hij enigszins terug,
zie ‘Toelichting’, Geldersche Kerkbode, 
25 december 1920, ‘Bij de xiii?’, Geldersche
Kerkbode, 1 januari; Dr. Geelkerken’. Gelder -
sche Kerkbode, 22 januari 1921. Geelkerkens
reactie stond in het nummer van 8 januari
1921. Al deze stukjes onder de knipsels in ag,
91, Krantenknipsels 1921, Getuigenis. Zie ook
ag, 73, Ordner 1921-1924 (s.v. Getuigenis), 8 ja-

nuari 1921, van J.G. Geelkerken aan C.L.F.
van Schelven (afschrift), en ? januari 1921 van
C.L.F. van Schelven aan J.G. Geelkerken.
Vgl. Om het Getuigenis, 44, noot 7.
89 ag, 91, Correspondentie 1920-1921, april
1921, van J.G. Geelkerken aan de redactie
van De Bazuin (afschrift).
90 Zie ag, 91, Correspondentie 1920-1921,
16 maart 1921, van J.G. Geelkerken aan J.C.
de Moor (afschrift); 25 maart 1921, van J.C. de
Moor aan J.G. Geelkerken; 26 maart 1921,
van J.G. Geelkerken aan J.C. de Moor (af-
schrift). Zie De Heraut, 6 maart (Leestafel) en 
3 april 1921 (Leestafel). 
91 ag, 91, Correspondentie 1920-1921, 7 februari
1921, van J.H. Monnik aan J.G. Geelkerken.
92 Ridderbos, Kerk en wereld, 18.
93 Zie Ridderbos, Kerk en wereld, 15.
94 ag, 91, Correspondentie 1920-1921, 8 maart
1921, van J. Ridderbos aan J.G. Geelkerken.
In deze brief bedankte Ridderbos Geel -
kerken voor de toezending van Om het Ge -
tuigenis.
95 Overigens kreeg hij van G.Ch. Aalders
volledig gelijk in zijn interpretatie van
Geelkerkens preek. Zie diens recensie van
Kerk en wereld in gtt 21 (1920-1921) 346-350.
96 ag, 73, ‘Overtoomsche Kerkbode’, 1 decem-
ber 1920, van J.G. Geelkerken aan J. Ridder -
bos (afschrift). 
97 ag, 91, Correspondentie 1920-1921, 12 april
1921, van J.G. Geelkerken aan J. Ridderbos
(afschrift). Ridderbos had hem aangespro-
ken als ‘Amice’, en was geëindigd met
‘vriendelijke groeten’, ag, 91, Correspon den -
tie 1920-1921, 8 maart 1921, van J. Ridderbos
aan J.G. Geelkerken. Van het archief van
Ridderbos is weinig over. Voor zover er wat
bewaard is gebleven bestaat dat voorname-
lijk uit collegedictaten. Het maakt deel uit
van het archief van de Theologische Uni -
versiteit Kampen en wordt bewaard in het
gemeentearchief van Kampen. 
98 ag, 91, Correspondentie 1920-1921, 2 maart
1921, van J.B. Netelenbos aan J.G. Geel ker ken.
99 ag, 91, Correspondentie 1920-1921, 9 maart,
1921, van W.M. le Cointre aan J.G. Geel kerken.
100 ag, 91, Correspondentie 1920-1921, 14 april
1921, van J. Muller Massis aan J.G. Geel kerken.
101 ag, 91, Correspondentie 1920-1921, 19 maart
1921, van J.H. Gunning J.Hzn aan J.G. Geel -
kerken.
102 ag, 91, Correspondentie 1920-1921, 5 sep-
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tember 1921, van W. ten Have aan J.G. Geel -
kerken.
103 De Reformatie, 2 juni 1922, in een inge-
zonden stuk dat werd opgenomen in de
 rubriek Stemmen uit onze kerken.
104 ag, 91, Correspondentie 1920-1921, 
5 september 1921, van W. ten Have aan J.G.
Geelkerken.
105 ag, 91, Correspondentie 1920-1921, 11 juni
1921, van de kerkenraad van Sloterdijk aan
J.G. Geelkerken; 20 juni 1921, van J.G. Geel -
kerken aan de kerkenraad van Sloterdijk 
(afschrift, met het voorstel om op 29 juni te
vergaderen); 24 juni 1921, van de kerkenraad
van Sloterdijk aan J.G. Geelkerken. 
106 ag, 17, Preken. Later uitgegeven onder
de titel ‘Ruimheid’, in: J.J. Buskes Jr. en 
E.L. Smelik, De komst van het Koninkrijk (Baarn
z.j. = 1931), zesde serie, 109-118. Het was een
preek naar aanleiding van Numeri 11:29b.
Geelkerken, zo meldde hij in de gedrukte
uitgave, had deze preek gehouden op 23 mei
1920 te Amsterdam-Zuid en daarna op 
16 mei 1921 te Sloterdijk. ‘Door den kerken-
raad van laatstgenoemde gemeente werd ik
er enkele weken later over lastig gevallen.’
(Blz. 110.) Blijkbaar achtte hij deze preek vele
jaren later nog goed genoeg om te herhalen.
Overigens staat in het preekschriftje ver-
meld dat hij de preek op 26 juni 1926 ook te
Zandvoort had gehouden en bij die gelegen-
heid had gewijzigd. Het citaat is uit het
preekschriftje genomen en stemt op enkele
details na overeen met de gedrukte tekst. 
107 ‘Ruimheid’, in: Buskes en Smelik, De
komst van het Koninkrijk, 116.
108 W.F.A. Winckel, Leven en arbeid van 
dr. A. Kuyper (Amsterdam 1919).
109 saa, aa-z, 55, Ingekomen stukken, 
5 september 1916, van J. Fischerij aan de
 kerkenraad van Amsterdam-Zuid.
110 ag, 91, Correspondentie 1920-1921, 31 mei
1920, van G. Woortman aan J.G. Geelkerken.
Zie ook ag, 61, Brieven uit ambtsbediening
Overtoom, 26 maart 1919, van ? aan J.G. Geel -
kerken, die hem meedeelde dat zijn dochter
niet meer bij Geelkerken ter catechisatie zou
gaan vanwege een preek over de zondags-
heiliging.
111 Het ging om B.D. Gimbel, en de heren
Thomas en Van den Broek. Ze hadden een
gesprek gehad met een afvaardiging van de
kerkenraad, hetgeen bevredigend was ver-

lopen. Nu vroegen zij een onderhoud met
Geelkerken aan, zie ag 91, Correspondentie
1920-1921, 18 augustus 1921, van B.D. Gimbel
aan J.G. Geelkerken. Gimbel was de uit -
gever van de Overtoomsche Kerkbode. 
112 Zie Silvanus, ‘De wondeplek’. Dingen die
gezegd moeten worden in het kerkelijk geding
 tegen dr. J.G. Geelkerken, predikant der Gerefor -
meerde Kerk van Amsterdam-Zuid (Amsterdam
z.j. = 1925) 13-14.
113 ga Kampen, Archief Kring Kerkgezang,
inventarisnummer 87, Notulen comitévergade-
ring, 3 februari en 15 juli 1921. Zie ook ag, 7,
Gezangen etc., ag, 72, Gezangen, alfabetisch, 
ca. 1919-1923, en ga Kampen, Archief Kring
Kerkgezang, inventarisnummer 90,
Correspondentie Geelkerken, 16 december 1920,
van J.G. Geelkerken aan Joh. van den Berg.
Uit deze brief blijkt dat Geelkerken door
wilde gaan. Zie over deze jaren De Jong,
Ordening van dienst, 102-108.
114 De Bijbelcompagnie was een samen-
werkingsverband van drukkers dat onder
meer de uitgave van de Evangelische Gezangen
verzorgde. 
115 ga Kampen, Archief Kring Kerkgezang,
inventarisnummer 87, Notulen algemene leden-
vergadering, 9 september 1921.
116 Zie ook Lindebooms bijdrage in Noord-
Hollandsch Kerkblad, 21 april 1922, ‘Redac tio -
neel’.
117 Later vond de bundel aftrek in de kring
van het Hersteld Verband en volgden er nog
twee herdrukken. In ag, 7, Gezangen etc. is al-
lerlei correspondentie tussen Joh. van den
Berg en Geelkerken betreffende de correctie
van drukproeven bewaard. Het betreft zo-
wel drukproeven van de bundel gezangen
als van de brieven aan kerken en synode. Zie
ook ag, 53, Losse stukken, voornamelijk 1926,
1927-1930, 23 juli 1927, van Joh. van den Berg
aan J.G. Geelkerken, die in verband met de
tweede druk de wens uitspreekt dat Geel -
kerkens handtekening ook in deze druk
zou worden opgenomen. 
118 Zie Acta gs Utrecht 1923, Artikel 157 en
Bijlage xlv en xliv. 
119 H.H. Kuyper, ‘Redactioneel’, De Heraut,
24 oktober 1920. Kuyper was ingenomen
met de wijze en voorzichtige besluiten van
de synode maar had geen principiële bezwa-
ren tegen het zingen van gezangen in de
eredienst. Besselaar vroeg zich verontwaar-
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digd af of er geen tegenartikel moest wor-
den geplaatst. Zie ag, 72, Gezangen, alfa -
betisch, ca. 1919-1923, 25 oktober 1920, van 
C. Besselaar aan J.G. Geelkerken. Eenzelfde
thema in zijn brieven van 2 december 1920
en 11 januari 1921 over enkele artikelen van
De Moor. Overigens was De Moors bespre-
king van de gedrukte bundel betrekkelijk
lovend. Zie De Heraut, 16 april 1922, rubriek
Leestafel. Hieruit valt op te maken dat hij
zich in 1920 vooral geërgerd had aan de wij-
ze van presentatie: enkele getypte velletjes,
zonder notenschrift, zonder toelichting.
Hij achtte deze bundel zeer wel geschikt
voor gebruik op school en in het huisgezin. 
120 Acta gs Utrecht 1923, Artikel 157 en
Bijlage xlv.
121 Zie Rapporten behoorende bij de Acta der
Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in
Nederland gehouden te Utrecht van 21 augustus-
14 september 1923 (Kampen 1923), en daarin 
dl. vi, Rapport inzake het concipiëren van
belijdenisvragen etc. 
122 J.G. Geelkerken, Berijmde Schriftgedeelten
óf Schriftuurlijke Kerkliederen? (Rotterdam
1923).
123 Overtoomsche Kerkbode, 30 april, 14 en 
28 mei en 4 juni 1922.
124 Overtoomsche Kerkbode, 4 juni 1922.
Geelkerken heeft een uitvoerige ‘kroniek’
van alle gebeurtenissen bijgehouden. Zie
ag, 70, Dossier A. van Dijken, 1923. De eerste
aantekeningen betreffen de vergadering
van 8 juni 1922, de laatste die van 21 decem-
ber 1922. Het betreft uittreksels uit de ker-
kenraadsvergaderingen met kanttekenin-
gen van de hand van Geelkerken. In ag, 8,
Documenten en brieven, bevinden zich even-
eens extracten van deze kerkenraadsver -
gaderingen. Uit dezelfde map blijkt dat
Geelkerken afschriften verzamelde van bij-
na alle gewisselde correspondentie. 
125 Vrij naar P.A. de Genestet, Leekedichtjes,
lxxxix, ag, 53, Pak brieven, 5 juni 1922. 
126 ag, 53, Pak brieven, 6 juni 1922, van 
A.E. Ultee, aan J.G. Geelkerken.
127 ag, 53, Pak brieven, 22 oktober 1922, van
J.C. van Vulpen aan J.G. Geelkerken. ‘In
 zaken zijt gij zeer correct maar de toon en 
de manier verbreekt de broederlijke band.’
Naar aanleiding van het feit dat een ouder-
ling zijn ambt neerlegde vanwege het op-
treden van Geelkerken.

128 Zie ag, 40, Brieven en stukken, 2 juli 1923,
van J.C. van Vulpen aan J.G. Geelkerken,
waarin hij Geelkerken bemoedigt na een
aanval van ouderling E. van Beek. 
129 saa, aa-z, 16, Notulen kerkenraad, 8 juni
1922, en saa, aa-z, 66, Ingekomen stukken. De
passage over Mattheüs 18 is doorgestreept,
maar uit de aantekeningen in de marge valt
op te maken dat de tekst in tweede instantie
toch is goedgekeurd.
130 saa, aa-z, 16, Notulen kerkenraad, 15 juni
1922. Zie ook ag, 9, ‘Varia’ ca. 1925-1931, 12 juni
1922, van A. van Dijken aan J.G. Geelkerken,
met het verzoek om een afspraak te maken;
13 juni 1922, van J.G. Geelkerken aan A. van
Dijken (afschrift), met een bevestiging van
de afspraak voor 15 juni 1922.
131 Overtoomsche Kerkbode, 25 juni 1922, ge-
dateerd 22 juni 1922. 
132 saa, aa-z, 16, Notulen kerkenraad, 6 juli
1922.
133 saa, aa-z, 60, Ingekomen stukken, z.d.,
van A. van Dijken aan de kerkenraad van
Amsterdam-Zuid. 
134 saa, aa-z, 16, Notulen kerkenraad,
18 januari 1923. 
135 saa, aa-z, 16, Notulen kerkenraad,
18 januari 1923; Overtoomsche Kerkbode, 
4 februari 1923.
136 Hij zei dat in de kerkenraadsvergade-
ring van 7 september 1922. De notulen zwij-
gen over deze exclamatie. Geelkerken te-
kende hierbij aan dat Van Dijken gezegd
had dat de lichamelijke tegenwoordigheid
van Geelkerken ‘zooals hier vanavond’ een
marteling voor zijn ziel was. Zie ag 70,
Dossier A. van Dijken, 1923, kanttekening bij
extract van de kerkenraadsvergadering van
14 september 1922, verwijzend naar de ver-
gadering van 7 september 1922. Zie ook zijn
brief van 13 september aan de kerkenraad
hierover, saa, aa-z, 60, Ingekomen stukken, 
13 september 1922, van J.G. Geelkerken aan
de kerkenraad van Amsterdam-Zuid.
137 saa, aa-z, 60, Ingekomen stukken, 13 sep-
tember 1922, van J.C. van Vulpen aan de ker-
kenraad van Amsterdam-Zuid; saa, aa-z,
16, Notulen kerkenraad, 14 september 1922. De
verklaring is overgenomen in het kerken-
raadverslag in de Overtoomsche Kerkbode, 
17 september 1922.
138 Geelkerken meldde de kerkenraad 
per brief dat hij geen bezwaar had om het
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avondmaal te vieren, ervan uitgaande dat ‘1.
De onverantwoordelijke uitlatingen, welke
mijn collega, Ds. A. van Dijken, zich in de
laatstgehouden kerkeraadsvergadering te
mijner opzichte veroorloofde, gelijk ik 
Z Eerw. onmiddellijk na die vergadering
reeds persoonlijk meededeelde, hem niet
toegerekend moeten worden, en 2. dat zij
door Ds. Van Dijken in uwe vergadering van
morgen dan ook onomwonden en ridder-
lijk terug genomen zal worden’. Zie saa, 
aa-z, 60, Ingekomen stukken, 13 september
1922, van J.G. Geelkerken aan de kerkenraad
van Amsterdam-Zuid. Zie ook ag, 70,
Dossier A. van Dijken, 1923. 
139 saa, aa-z, 16, Notulen kerkenraad, 
21 september 1922. Zie ook saa, aa-z, 60,
Ingekomen stukken, 20 september 1922, van 
A. Goslinga aan kerkenraad Amsterdam-
Zuid.
140 saa, aa-z, 16, Notulen kerkenraad, 5 okto-
ber 1922. Zie ook ag, 8, Documenten en brieven,
7 oktober 1922, van kerkenraad aan A. Gos -
linga (afschrift). 
141 saa, aa-z, 16, Notulen kerkenraad, 
16 november 1922. Zie ook saa, 60, Ingekomen
stukken, 15 november 1922, van A. Goslinga
aan de kerkenraad van Amsterdam-Zuid.
142 saa, aa-z, 16, Notulen kerkenraad,
16 november 1922; saa, aa-z, 60, Ingekomen
stukken, 19 november 1922, van de kerken-
raad Amsterdam-Zuid aan A. Goslinga (af-
schrift).
143 saa, aa-z, 16, Notulen kerkenraad, 
30 november 1922. 
144 saa, aa-z, 60, Ingekomen stukken, 
29 november 1922, van A. Goslinga aan de
kerkenraad van Amsterdam-Zuid; saa, 
aa-z, 16, Notulen kerkenraad, 30 november
1922, en ag, 70, Dossier A. van Dijken, 1923.
145 ag, 70, Dossier A. van Dijken, 1923, bij 
30 november 1922.
146 saa, aca, 12, Notulen classis, 13 december
1922, Artikel 8.
147 Van verschillende zijden werd bezwaar
aangetekend tegen de handelwijze van
 scriba P.S. van Dorp, die het ingezonden
stuk van Goslinga had laten drukken. Op
voorstel van C. Lindeboom werd hem dat
vanwege zijn grote staat van dienst ver -
geven. Ondertussen – en dat was natuurlijk
het kwalijke – was de naam van Geelkerken,
opnieuw in verband met een conflict, zwart

op wit verschenen. Zie ag 73, Ordner 1921-
1925, bevat deze gedrukte toevoeging op het
agendum. Smit noemde Van Dorp een ‘oude
zot’, zie ag, 40, Brieven en stukken, 16 maart
1923, van H.W. van der Vaart Smit aan J.G.
Geelkerken.
148 Zie saa, aa-z, 16, Notulen kerkenraad, 11
en 25 januari 1923. De vergadering van 25 ja-
nuari was geheel aan deze kwestie gewijd.
De afgevaardigden hadden ook persoonlijk
contact met Geelkerken gezocht, maar deze
had dat geweigerd daar het een besluit van
de kerkenraad betrof. Zie ag, 8, Documenten
en brieven, 29 december 1922, van C. Linde -
boom aan J.G. Geelkerken, en 29 december
1922 van J.G. Geelkerken aan C. Lindeboom
(afschrift). Op een notitieblaadje had Geel -
kerken genoteerd dat Schouten en Linde -
boom op 2 januari 1923 bij hem langs waren
gekomen. Hij was die dag echter de stad uit. 
149 saa, aa-z, 16, Notulen kerkenraad, 18 janu -
ari 1923. Op de vergadering van 25 januari
1923 werd in bijzijn van de classicale depu-
taten de tekst vastgesteld die aan de gemeen-
te bekend zou worden gemaakt in het kort
verslag van de kerkenraadsvergadering in
de Overtoomsche Kerkbode. Dit was nodig om-
dat Geelkerken met een eerste versie van het
kerkenraadverslag niet akkoord kon gaan.
Zie ag, 8, Documenten en brieven, 19 januari
1923, van B.D. Gimbel aan J.G. Geelkerken;
19 januari 1923, van J.G. Geelkerken aan
B.D. Gimbel (afschrift). 
150 ag, 8, Documenten en brieven, 19 januari
1923, van de kerkenraad van Amsterdam-
Zuid aan J.G. Geelkerken. Geelkerken had
de vergadering verlaten toen Van Dijken
niet kon instemmen met de laatste woorden
van zijn verklaring. Die waren voor Geel -
kerken essentieel. Later ging Van Dijken
daarmee wel akkoord.
151 saa, aca, 12, Notulen classis, 14 maart
1923, Artikel 11. De tekst van het rapport in de
notulen. Zie ook ag, 70, Dossier A. van Dijken,
1923, maart 1923, van de classis Amsterdam
aan de kerkenraad van Amsterdam-Zuid
(afschrift); saa, aa-z, 16 maart 1923, van de
classis Amsterdam aan de kerkenraad van
Amsterdam-Zuid met een verslag van de
classisvergadering en het ingediende rap-
port. Zie ook ag 40, Ordner met brieven, 5 maart
1923, van H.W. van der Vaart Smit aan J.G.
Geelkerken. Uit deze brief blijkt dat Smit en
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Geelkerken overleg voerden over de wijze
waarop de zaak op de classis kon worden af-
gewikkeld. Daarbij had Smit veel aandacht
voor de wijze waarop de zaak in de publici-
teit zou worden gebracht. 
152 saa, aa-z, 61, Ingekomen stukken, z.d.,
van J.C. van Vulpen aan de kerkenraad van
Amsterdam-Zuid; saa, aa-z, 16, Notulen ker-
kenraad, 21 december 1922.
153 saa, aa-z, 16, Notulen kerkenraad, 
21 december 1922. Op de vergadering van 
14 december was het niet gelukt de zaak af te
handelen en gezien het late uur was de be-
spreking doorgeschoven naar de volgende
vergadering.
154 Zo in saa, aa-z, 61, Ingekomen stukken, 
26 maart 1926, van E. van Niekerken aan de
kerkenraad van Amsterdam-Zuid. 
155 saa, aa-z, 61, Ingekomen stukken, 3 janua-
ri 1923, van E. van Niekerken aan de kerken-
raad van Amsterdam-Zuid.
156 Gezien de uitslag van de stemming kon
de kerkenraad niet anders dan Goslinga tot
ouderling benoemen. Zie saa, aa-z, 16,
Notulen kerkenraad, 4 januari 1923. 
157 saa, aa-z, 16, Notulen kerkenraad,
11 januari 1923. Zie ook saa, aa-z, 62 (nb be-
vat de stukken over 1924), Ingekomen stukken,
9 januari 1923, van A. Goslinga aan de ker-
kenraad van Amsterdam-Zuid.
158 saa, aa-z, 61, Ingekomen stukken, 
26 maart 1923, van E. van Niekerken aan de
kerkenraad van Amsterdam-Zuid.
159 Een en ander vond plaats op de verga-
dering van 15 november 1923, onder voorzit-
terschap van J.K. van Loon. Zie saa, aa-z, 17,
Notulen kerkenraad, 15 november 1923. Hij
reageerde per brief, saa, aa-z, 61, Ingekomen
stukken, 28 november en 5 december 1923,
van E. van Niekerken aan de kerkenraad van
Amsterdam-Zuid. In de tweede brief ver-
zocht hij de kerkenraad hem ‘ontslag te
 geven uit het ambt van ouderling’. De
sug gestie dat de verkiezing van ambtsdra-
gers gemanipuleerd werd, valt moeilijk
hard te maken. Groenendijk, Vasthoudend en
voortvarend, 52, zegt dat er steeds meer kri-
tiek kwam op de wijze van verkiezen. De
vindplaatsen die ze noemt acht ik niet over-
tuigend. Een onderzoek daarnaar vergt
meer gedetailleerde kennis van de persoon-
lijke verhoudingen dan beschikbaar is. Ik
wijs erop dat Goslinga, toen hij in 1923 be-

noemd werd, zelf ontheffing vroeg. Zie bo-
ven. Aan de synode van Assen schreef Van
Niekerken een brief waarin hij op de kwes-
tie van de verkiezingen terugkwam, vooral
om aan te tonen hoe onbetrouwbaar de ker-
kenraad van Zuid was. Zie Acta bgs, 1926,
Artikel 8 nr. 20: E. van Niekerken aan de gs
(met bijlagen). De bijlagen bevatten een
Memorie over de gang van zaken en twee
brieven van Van Niekerken aan de raad, na-
melijk van 28 november en van 5 december
1923. Hij werd daarbij ondersteund door
H.J. van Lochem, C. van der Kroef en P.
Schenk, en J.J. Lin schoten (zie de nummers
20a-20c). Zie ook saa, aa-z, 57, Ingekomen
stukken, 17 september 1919, van H.J. van
Lochem aan de kerkenraad van Amsterdam-
Zuid, die inging op de verkiezing van
ambtsdragers, en saa, aa-z, 63, Ingekomen
stukken, 17 februari 1925, van B.M. Mantz
aan de kerkenraad van Amsterdam-Zuid.
160 ‘Uit de classevergadering’, Hilver -
sumsche Kerkbode, 23 december 1922.
161 Hilversumsche Kerkbode, 20 januari 1923. 
162 saa, aa-z, 16, Notulen kerkenraad, 
4 januari 1923. Besloten werd dat de kerken-
raad een protestbrief aan de Hilversumsche
Kerkbode en aan De Heraut zou sturen. Men
achtte de eer van de kerkenraad aangetast.
Zie ook saa, aa-z, 61, Ingekomen stukken, twee
brieven van de redactie aan de kerkenraad
en een niet-gedateerd afschrift van de brief
van de kerkenraad aan de redactie. Deze
 correspondentie van de zijde van De Heraut
ondertekend door onder anderen H.H.
Kuyper, K. Dijk en J.C. de Moor. 
163 ag, 8, Documenten en brieven, 4 januari
1923, van J.G. Geelkerken aan J.C. de Moor
(afschrift); 9 januari 1923, van J. C. De Moor
aan J.G. Geelkerken. De Moor had eerder
kritisch geschreven over Geelkerkens aan-
val op Van Dijken, zie De Reformatie, 16 juni
1922, ‘Nalezing’. Hij vreesde dat de kerk van
Amsterdam-Zuid in tweeën gescheurd
dreigde te worden vanwege een verschil van
mening over de gezangen. Dat was de ‘ge-
zangenzingerij’ hem niet waard. 
164 ag, 8, Documenten en brieven, 5 januari
1923, van J.G. Geelkerken aan H.H. Kuyper
(afschrift); 7 januari 1923, van H.H. Kuyper
aan J.G. Geelkerken. 
165 Een en ander werd door Geelkerken per
brief aan de orde gesteld. saa, aa-z, 61,
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Ingekomen stukken, 9 januari 1923, van 
J.G. Geelkerken aan de kerkenraad van
Amsterdam-Zuid; saa, aa-z, 16, Notulen
 kerkenraad, 11 januari 1923. J.G. Geelkerken,
‘Een woord van protest’, Overtoomsche
Kerkbode, 14 januari 1923.
166 ag, 8, Documenten en brieven, 1 februari
1923, van J.G. Geelkerken aan J.C. de Moor
(afschrift). Zie ook ag, 8, Documenten en brie-
ven, 5 januari 1923, van J.G. Geelkerken aan
H.H. Kuyper (afschrift); 7 januari 1923, van
H.H. Kuyper aan J.G. Geelkerken; 2 februari
1923, van J.G. Geelkerken aan H.H. Kuyper
(afschrift). In De Heraut van 14 en 21 januari
1923 besteedde De Moor aandacht aan deze
zaak (rubriek In en om de Gereformeerde Kerken).
167 ag, 8, Documenten en brieven, 3 februari
1923, van J.C. de Moor aan J.G. Geelkerken. 
168 Zie ook ag, 8, Documenten en brieven, 
2 februari 1923, van J.G. Geelkerken aan J.C.
de Moor (afschrift). In ag, 70, Dossier A. van
Dijken, 1923, enige briefkaarten over een
 datum en twee brieven, d.d. 15 en 19 maart
1923, van J.C. de Moor aan J.G. Geelkerken,
beide over een eventuele publicatie in De
Heraut.
169 Zie ag, 8, Documenten en brieven, 
6 februari 1923, van J.G. Geelkerken aan 
J.C. de Moor (afschrift).
170 De Heraut, 25 maart 1923, in de rubriek
In en om de Gereformeerde Kerken. Zie ook ag,
70, Dossier A. van Dijken, 1923, 15 en 29 maart
1923, van J.C. de Moor aan J.G. Geelkerken.
171 De Heraut, 8 april 1923 (rubriek In en om
de Gereformeerde Kerken).
172 saa, aa-z, 17, Notulen kerkenraad, 22 en 29
maart 1923. Zie ook saa, aa-z, 61, Ingekomen
stukken, 15 maart 1923, van J.G. Geelkerken
aan de kerkenraad van Amsterdam-Zuid.
173 saa, aa-z, 17, Notulen kerkenraad, 3 mei
1923. Zie ook saa, aa-z, 61, Ingekomen stuk-
ken, 5 juni 1923, van de redactie van de Heraut
aan de kerkenraad van Amsterdam-Zuid, met
de mededeling dat de redactie met genoegen
kennis heeft genomen van het besluit de
discussie als beëindigd te beschouwen. Ook
bevindt zich hier een afschrift van een niet-
gedateerd schrijven van de kerkenraad aan
de redactie van De Heraut.
174 J.G. Geelkerken, Berijmde Schriftgedeelten
óf Schriftuurlijke Kerkliederen? (Rotterdam
1923). Zie verder hierover De Jong, Ordening
van dienst, 106-107.

175 Acta gs Utrecht 1923, Artikel 8 (in het bij-
zonder blz. 46).
176 Acta gs Utrecht 1923, Artikel 157, Bijlage
xliv.
177 Acta gs Utrecht 1923, Artikel 157, Bijlage
xliv.
178 saa, aa-z, 59, Ingekomen stukken, 13 en 
27 december 1921, van E. van Beek aan de
kerkenraad van Amsterdam-Zuid; saa, aa-z,
16, Notulen kerkenraad, 29 december 1921. 
179 saa, aa-z, 60, Ingekomen stukken, 6 juni
1922, van ? aan de kerkenraad van Amster -
dam-Zuid.
180 saa, aa-z, 60, Ingekomen stukken, 13 juni
1922, van T.H. de Haan aan de kerkenraad
van Amsterdam-Zuid.
181 saa, aa-z, 60, Ingekomen stukken, 5 okto-
ber 1922, van T.H. de Haan en A. Hendrikse
aan de kerkenraad van Amsterdam-Zuid. 
182 saa, aa-z, 60, Ingekomen stukken, 17 ok-
tober 1922, van J. Bekking aan de kerken-
raad van Amsterdam-Zuid.
183 saa, aa-z, 17, Notulen kerkenraad, 15 maart
1923. 
184 saa, aa-z, 61, Ingekomen stukken, 26 maart
1923, S. van Erk aan de kerkenraad van
Amsterdam-Zuid. 
185 saa, aa-z, 16, 21 december 1922 en 
4 januari 1923; saa, aa-z, Ingekomen stukken,
28 december 1922, van E. van Beek aan de
kerkenraad van Amsterdam-Zuid. Wegens
andere verplichtingen wilde hij zijn werk-
zaamheden pas in mei beginnen. De kerken-
raad ging akkoord. Op 3 mei 1923 verscheen
Van Beek voor het eerst ter vergadering.
186 saa, aa-z, 17, Notulen kerkenraad, 12 juli
1923. Zie hierover de correspondentie, saa,
aa-z, 61, Ingekomen stukken. 
187 saa, aa-z, 61, Ingekomen stukken, z.d.,
van E. van Beek aan de kerkenraad van
Amsterdam-Zuid; saa, aa-z, 17, Notulen
 kerkenraad, 9 augustus 1923.
188 saa, aa-z, 17, Notulen kerkenraad, 
23 augustus 1923.
189 Sinds de discussie over de kerkbode in
1916 was er in feite niets veranderd. Waarom
de zaak nu aan de orde werd gesteld, heb ik
niet kunnen achterhalen. Wellicht houdt
het verband met de discussie over de gezan-
genkwestie en de wijze waarop daarover in
de Overtoomsche Kerkbode was geschreven.
190 saa, aa-z, 17, Notulen kerkenraad, 5, 12 en
19 april 1923.
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191 Zie saa, aa-z, 61, Ingekomen stukken, 17
mei 1923, van A. van Dijken aan de kerken-
raad van Amsterdam-Zuid. Daarin maakt
hij melding van het advies om geen avond-
vergaderingen meer bij te kunnen wonen
en zich te concentreren op zijn catechetisch
werk en zijn predikarbeid. 
192 saa, aa-z, 61, Ingekomen stukken, 5 mei
1923, van A. van Dijken aan de kerkenraad
van Amsterdam-Zuid. Na een bezoek van
een afvaardiging uit de kerkenraad meldde
hij bij zijn standpunt te blijven. 
193 saa, aa-z, 17, Notulen kerkenraad, 28 juni
1923. Zie ook saa, aa-z, 61, Ingekomen stukken,
? juni 1923. In een brief van 13 september
1923, van A. van Dijken aan de kerkenraad
van Amsterdam-Zuid, meldde hij de ker-
kenraad dat zij zijn werkzaamheden weer
hervatte.
194 saa, aa-z, 17, Notulen kerkenraad, 20 sep-
tember 1923, en saa, aa-z, Ingekomen stukken,
19 september 1923, van de commissie van
 redactie aan de kerkenraad van Amsterdam-
Zuid.
195 ag, 8, Documenten en brieven, correspon-
dentie met De Moor (voorzitter commissie i)
uit de maanden juni, juli, september en
 oktober 1922. 
196 Veel materiaal is door Geelkerken bij
elkaar gebracht in ag, 28, Stukken betreffende
ds. Vonkenberg 1922. Zie over hem J. Snoep Jr.,
Ds J. E. Vonkenberg. Een levensbeeld (Delft z.j. =
1934). Over de Bond zie men B.A. Knoppers
e.a., 60 jaar Bondsgeschiedenis (z.p. z.j.).
197 saa, aa-z, 61, Ingekomen stukken, 
4 december 1923, van H.J. van Lochem aan
de kerkenraad van Amsterdam-Zuid.

vi
1 ‘Kerkelijk overzicht 1924’, Jaarboek gkn,
1925, 285-289, aldaar 285.
2 ‘Kerkelijk overzicht 1924’, Jaarboek gkn,
1925, 287-288.
3 ‘Kerkelijk overzicht 1924’, Jaarboek gkn,
1925, 288. 
4 Eerder beschreven door D.Th. Kuiper, 
De voormannen, 274-298 = D.Th. Kuiper, ‘De
kwestie-Geelkerken. Een chronologisch
overzicht’, in: Harinck (red.), De kwestie-
Geelkerken, 11-41. Zie ook Groenendijk,
Vasthoudend en voortvarend.Veel materiaal is
bij elkaar gebracht in het Memorie-boek be-
hoorende bij de Acta der Buitengewone Generale

Synode van de Gereformeerde Kerken in Neder land,
gehouden in Assen van 26 januari tot 17 maart
1926 (Kampen 1926). Dat memorieboek be-
staat uit drie delen en twee bijlagen. In de
eerste plaats is daarin opgenomen de Memo -
rie der classis Amsterdam van de Gereformeerde
Kerken in Nederland betreffende de zaak-Dr. J.G.
Geelkerken, predikant bij de Gereformeerde Kerk
van Amsterdam-Zuid, bevattende de officieele
 gegevens uit de notulen der vergaderingen van
genoemde classis. De tweede memorie betrof
de handelingen van de classis inzake de
kerk van Amsterdam-Zuid, Memorie der clas-
sis Amsterdam van de Gereformeerde Kerken in
Nederland betreffende zaken, in geding met den
raad van de Gereformeerde Kerk van Amsterdam-
Zuid, naar aanleiding van de handelingen van
 genoemde classis in de zaak-Dr J.G. Geelkerken,
bevattende de officieele gegevens uit de notulen der
vergaderingen van genoemde classis. Het derde
deel betreft de particuliere synode van
Noord-Holland, Memorie der Particuliere
Synode van Noord-Holland betreffende de zaak-
Dr. J.G. Geelkerken en den kerkenraad Amster dam-
Zuid. Daarbij behoren twee bijlagen. Als eer-
ste een Memorie van toelichting van de classicale
commissie inzake de voorgeschiedenis van de
kwestie-Geelkerken, en als tweede een Memorie
der classicale commissie en Deputaten ad Art. 49
K.O. Al deze memorieboeken verschenen in
één band en behoren bij de Acta der Buiten -
gewone Generale Synode van de gkn, die in 1926
samenkwam in Assen. Alle classicale stuk-
ken zijn in origineel bewaard gebleven en
berusten in het Stadsarchief van Amster -
dam. Het archief van de particuliere synode
berust in het Noord-Hollands Archief te
Haarlem. Hiervan raadpleegde ik de ge-
drukte versie van de notulen en hetgeen in
het memorieboek bij elkaar is gebracht.
Alles is namelijk verzameld in de gedrukte
versie die is uitgegeven onder de titel Acta
der Particuliere Synode van de Gereformeerde Ker -
ken in Noord-Holland, gehouden te Enkhuizen,
den 24sten juni en te Amsterdam, den 14den en
16den october 1925 (Amsterdam 1925). In alle
andere gevallen raadpleegde ik de originele
documenten, maar ik zal tevens verwijzen
naar de memorieboeken.
5 De Jong, Ordening van dienst, 102-108.
6 saa, aa-z, 17, Notulen kerkenraad, 18 okto-
ber 1923. De samenstelling weerspiegelt de
verschillende stromingen in de kerk van
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Amsterdam-Zuid. Van Kooten behoorde tot
de conservatieve vleugel en zou zich later
ontpoppen als een tegenstander van Geel -
kerken, Van Vulpen was steeds loyaal-kri-
tisch ten opzichte van Geelkerken, Bonda
was een medestander. 
7 saa, aa-z, Notulen kerkenraad, 20 december
1923 en 3 januari 1924 (zaken voor de diake-
nen).
8 Overtoomsche Kerkbode, 30 december 1923,
‘Liturgie voor de godsdienstoefeningen op
den Dag des Heeren’, door H. Bonda. Op 
6 januari 1924 volgde het tweede deel van
dit artikel. 
9 saa, aa-z, 17, Notulen kerkenraad, 
20 december 1923. Het rapport van de com-
missie heb ik niet aangetroffen. 
10 Overtoomsche Kerkbode, 6 januari 1924. Na
votum en groet kwamen achtereenvolgens
de lezing van de tien geboden, een boete -
psalm, genadeverkondiging, gebed, zang
en collecte, Schriftlezing, bekendmaking
van de tekst waarover zou worden gepreekt,
verkondiging, dankzegging, slotlied en ze-
gen.
11 J.G. Geelkerken, ‘Onze gewijzigde litur-
gie’, Overtoomsche Kerkbode, 13, 20 en 27 ja-
nuari en 3 februari 1924.
12 In eerste instantie richtte Van Kerkhof
zich met een ingezonden stuk tot de redac-
tie van de Overtoomsche Kerkbode (J.G. Geel -
kerken), die hem terecht doorverwees naar
de kerkenraad. Zie ag, 66, Toneelkwestie (1),
14 januari 1924, van G.C. van Kerkhof aan de
redactie van de Overtoomsche Kerkbode. Zie
verder saa, aa-z, 62, Ingekomen stukken, 
30 januari 1924, van G.C. van Kerkhof aan de
kerkenraad van Amsterdam-Zuid; saa, aa-z,
17, Notulen kerkenraad, 31 januari en 13 maart
1924. De brief werd in handen van de com-
missie redactie kerkbode gesteld. Naar aan-
leiding van het huisbezoek dat bij Van
Kerkhof was gebracht, werd een antwoord
geconcipieerd. 
13 saa, aa-z, 17, Notulen kerkenraad, 3 januari
1924. Hij had dat al vijfentwintig jaar ge-
daan en blijkbaar naar alle tevredenheid. De
notulen van 17 januari 1924 vermelden dat
Arends een gemakkelijke stoel kreeg aange-
boden. 
14 saa, aa-z, 62, Ingekomen stukken, 29 fe-
bruari 1924, van A.W. Arends-Haverkamp
aan de kerkenraad van Amsterdam-Zuid. 

15 saa, aca, 22, Zaak dr. J.G. Geelkerken, bevat
het gewraakte fragment uit de bewuste
preek over Lucas 23:42-43 van 9 april 1922
(handschrift van Geelkerken). Hij stelde de
vraag naar de grond voor het feit dat de
moordenaar aan het kruis behouden wordt.
Die lag niet in diens gevoel, niet in zijn ge-
loof, niet in zijn kennis. ‘Hij kende althans
geen uitgewerkte leer der zaligheid, geen
kerkelijke confessie, geen Drie formulieren
van Eenigheid.’ Het was door genade alleen.
Dit fragment werd de classicale commissie
overhandigd toen deze op 4 september 1924
op de kerkenraadsvergadering aanwezig
was. Zie Memorie van toelichting van de classicale
commissie, 2. Ditzelfde fragment ook in ag,
47, ‘Correspondentie Classis’. Eerder was aan
deze preek gerefereerd door E. van Nieker -
ken, zie saa, aa-z, 61, Ingekomen stukken, 
28 november 1923, van E. van Niekerken aan
de kerkenraad van Amsterdam-Zuid.
16 saa, aa-z, 17, Notulen kerkenraad, 13 maart
1924.
17 saa, aa-z, 62, Ingekomen stukken, 20 maart
1924, van J.J. Arends aan de kerkenraad van
Amsterdam-Zuid. Hierin meldde hij zich
afwezig wegens ‘omstandigheden’, in een
brief van 10 april meldde hij zich opnieuw
afwezig i.v.m. de behandeling van de brief
van zijn vrouw. De kerkenraad antwoordde
hem schriftelijk zijn aanwezigheid ‘ten
zeerste wenschelijk’ te achten. saa, aa-z, 62,
Ingekomen stukken, 11 april 1924, van de kerken -
raad van Amsterdam-Zuid aan J.J. Arends. 
18 saa, aa-z, 62, Ingekomen stukken, 20 maart
1924, van J.J. Arends aan de kerkenraad van
Amsterdam-Zuid. 
19 In saa, aca, 22, Zaak dr. J.G. Geelkerken,
 bevindt zich een verzameling brieven
betreffende de klacht van mevrouw Arends,
waaronder de originele brief d.d. 21 maart
1924, van de kerkenraad Amsterdam-Zuid
aan A.W. Arends-Haverkamp. 
20 saa, aa-z, 17, Notulen kerkenraad, 13 en 20
maart en 3 april 1924. Hier ook een afschrift
van de brief die op 21 maart aan zr. Arends
werd verzonden.
21 saa, aa-z, 62, Ingekomen stukken, van A.W.
Arends-Haverkamp aan de kerkenraad van
Amsterdam-Zuid, 31 maart 1924, als reactie
op het antwoord van de kerkenraad d.d. 
21 maart 1924. Zie ook saa, aa-z, 62, Ingeko -
men stukken, 11 april 1924, van de kerkenraad
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van Amsterdam-Zuid aan J.J. Arends, die
hem meldde zijn brief alleen te behandelen
als hij aanwezig zou zijn. Zie verder saa,
aca, 22, Zaak dr. J.G. Geelkerken, 4 juni 1924,
van A.W. Arends-Haverkamp aan de classis
Amsterdam.
22 saa, aa-z, 17, Notulen kerkenraad, 1 mei
1924. 
23 Toen ze in de kerkbode las dat haar brief
voor kennisgeving was aangenomen, meld-
de ze de raad nogmaals dat ze naar de classis
ging. Dit bericht werd voor kennisgeving
aangenomen. saa, aa-z, 62, Ingekomen stuk-
ken, 8 mei 1924, van A.W. Arends-Haver -
kamp aan de kerkenraad van Amsterdam-
Zuid, en saa, aa-z, 17, Notulen kerkenraad, 
8 mei 1924. Zie saa, aca, 22, Zaak dr. J.G. Geel -
kerken, 4 juni 1925, van A.W. Arends-Haver -
kamp aan de classis Amsterdam.
24 saa, aa-z, 62, Ingekomen stukken, 11 maart
1924, van D. Rietkerk, Ph.B. Engelsman 
en W.J.A. de Waart aan de kerkenraad van
Amsterdam-Zuid.
25 saa, aa-z, 17, Notulen kerkenraad, 20 maart
1924.
26 saa, aa-z, 62, Ingekomen stukken, 2 april
1924, van D. Rietkerk en anderen aan de ker-
kenraad van Amsterdam-Zuid, en saa, aa-z,
17, Notulen kerkenraad, 3 april 1924. Met de
bijdrage van Rietkerk is het weer goed geko-
men, zie saa, aa-z, 17, Notulen kerkenraad, 
10 april 1925. Een jaar later liet Rietkerk zich
uitschrijven. Zie saa, aa-z, 17, Notulen kerken-
raad, 5 maart 1925. Een reden wordt niet ge-
geven.
27 In een interview met een oomzegger van
H. Marinus wordt een beeld getekend van
een ‘vriendelijke procuratiehouder’ uit een
groot, meelevend gezin. In feite wordt hij
neergezet als een wat goedige, enigszins on-
benullige man die bij zijn vrouw onder de
plak zat. Zie W. Bouwman, ‘Broeder Marinus
was een vriendelijke procuratiehouder’,
Nederlands Dagblad, 29 augustus 1998. Lange
tijd ging hij als slager door het leven, maar
dat was een misverstand. Waarschijnlijk is
er sprake van verwarring met A. van Kooten,
een andere tegenstander van Geelkerken,
die wel slager was. Het misverstand is wel-
licht in het leven geroepen door Ben van
Kaam, Parade der mannenbroeders. Protestants
leven in Nederland 1918-1938 (Wageningen
z.j.= tweede druk) 129, die spreekt over ‘de

klacht van een eenvoudige, aan de Over toom
wonende slager’, zonder daarbij overigens
de naam van Marinus te noemen. Van Koo ten
is echter in later jaren veel minder bekend
dan Marinus.
28 De corporatie ondersteunde de commis-
sie van beheer, in het bijzonder met betrek -
king tot de ledenadministratie en de kerke-
lijke bijdragen. Kuiper, De voormannen, 274,
vermeldt dat Marinus zijn taak als lid van de
corporatie neerlegde alvorens zijn bezwaar-
schrift in te dienen. 
29 saa, AZ, 62, Ingekomen stukken, 26 maart
1924, van H. Marinus aan de kerkenraad van
Amsterdam-Zuid, Memorandum-Geelkerken, 4.
J.C. Rullmann, ‘Kerkelijk overzicht 1925’,
Jaarboek gkn, 1926, 297-306, biedt het oudste
historisch overzicht over de klacht van
Marinus dat beschikbaar is. 
30 Als Schriftlezing had Geelkerken geko-
zen Romeinen 5:12-17, gezongen werden
psalm 111:2; psalm 66:2 en 10; psalm 51:1 en
psalm 27:10. Zie ag, 74, Register van gehouden
preken.
31 ag, 41, Brieven 1925 , 21 april 1926, van C.
Kwikkel aan J.G. Geelkerken. Een en ander
lijkt ondersteund te worden door een taal-
kundige analyse van de bezwaarschriften
van Marinus, die wijst op een oudere schrij-
ver dan Marinus. Zie Nardus, ‘Opmerkin gen
over twee brieven’, Overtoomsche Kerkbode, 
20 december 1925. Zie ook Silvanus, ‘De won-
deplek’, 8: ‘Wij in Amsterdam weten maar al
te goed, wie zich achter den Heer Marinus
verbergen en wie de werkelijke aanklagers
zijn…’ Wie Silvanus op het oog had, is niet
duidelijk. N.G. Geelkerken suggereert dat
Hepp erachter zat. Marinus was namelijk
volgens sommigen een geregelde bezoeker
van het huis van Hepp. Zie N. Scheps, ‘Een
kerkelijke proefpolder’, iv, Kerknieuws, 7 april
1972, interview met N.G. Geelkerken. 
32 Zo ontving hij ter gelegenheid van zijn
verjaardag de hartelijke gelukwensen van
de familie Marinus. Zie ag, 62, Brieven 1925,
13 juni 1925, van de familie Marinus aan J.G.
Geelkerken. Zie ook ag 9, Correspondentie
1928, 25 maart 1928 van Hinke Marinus aan
J.G. Geelkerken, met het verzoek om haar
moeder eens te bezoeken. Hinke en haar
moeder waren met Geelkerken meegegaan,
vader Marinus niet. Dat gaf veel spanning. 
33 Marinus, Het oordeel zuiver, 5.
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34 saa, aa-z, 17, Notulen kerkenraad, 3 april
1924 en saa, aa-z, 62, Ingekomen stukken, een
niet-gedateerde notitie van Van den Berg
met tekst van zijn voorstel. Van den Berg
was hoofd van de Keuchenisschool en ont-
popte zich als een zeer besliste aanhanger
van Geelkerken. Zie over hem J.G. Geel -
kerken, ‘K. van den Berg 70 jaar’, Het Kerk -
blad voor de Gereformeerde Kerken in Nederland
zooals die samenleven in Hersteld Verband, 
11 april 1937. Hij overleed op 28 april 1943. In
ag, 63, Stukken ca. 1938 etc, (1) zit een schets
van de toespraak die Geelkerken bij de be-
grafenis hield. Zie ook De Standaard, 28 april
1943, met een In memoriam (rubriek Uit de
Geref. Kerken).
35 Zie saa, aa-z, 17, Notulen kerkenraad, 
10 april 1925; Marinus, Het oordeel zuiver, 6-8,
21-23. 
36 Marinus, Het oordeel zuiver, 23: ‘En wat
die schriftelijke verklaring, of beter het op
schrift gestelde preekgedeelte betreft, her -
haal ik: neen, die coupure vertrouw ik niet,
daartegen handhavende mijn lezing.’ 
37 ag, 56, Gedrukte preken, bevat een schrift
met aantekeningen over de catechismus. De
aantekeningen over Zondag 3 bevatten wei-
nig bijzonders. Onder de bewaard gebleven
preken van Geelkerken bevindt zich geen
enkele over Zondag 3. 
38 In Oude en nieuwe vragen, 16, schrijft
Geelkerken dat hij de coupure aan de com-
missie-Schouten op 4 september 1924 had
overhandigd toen deze commissie de kerken-
raadsvergadering van Amsterdam-Zuid be-
zocht. Hij vermeldt daarbij dat hij de tekst op
papier had gezet kort nadat hem ter ore was
gekomen dat er vermoedelijk een klacht tegen
hem zou worden ingediend. Zie ook Memorie
van toelichting van de classicale commissie, 2.
39 Memorandum-Geelkerken, 6.
40 ag, 61, ‘Archief’, 1925. Het gaat om drie
brieven, waarvan er slechts één is gedateerd
(8 februari 1924) maar die bij elkaar werden
bewaard en inhoudelijk met elkaar lijken
samen te hangen.
41 ag, 61, ‘Archief ’ 1925, 31 juli 1924 (post-
stempel), van I.J. Geelkerken-Kardoes aan
J.G. Geelkerken. 
42 Zie bijvoorbeeld ag, 61, ‘Brieven uit de
ambtsbediening Overtoom’, 14 augustus 1924,
van J.G. Geelkerken aan I.J. Geelkerken-
Kardoes. 

43 saa, aa-z, 62, Ingekomen stukken, 8 mei
1924, van A.W. Arends-Haverkamp aan de
kerkenraad van Amsterdam-Zuid; 13 mei
1924, van H. Marinus aan de kerkenraad 
van Amsterdam-Zuid; saa, aca, 22, Zaak dr.
J.G. Geelkerken, 13 mei 1924, van H. Marinus
aan classis Amsterdam; 4 juni 1924, van 
A.W. Arends-Haverkamp aan de classis
Amster dam.
44 Zie Tj. Ebbens, ‘Beroering door de op-
voering. Studententoneel aan de Vrije
Universiteit 1920-1926’, dnk 26 (2003) nr. 58,
23-42. Zie ook Harinck, De Reformatie, 101-
105, en Van Deursen, Een hoeksteen, 124-126.
De uitvoering vond plaats op 15 april 1924 in
de Stadsschouwburg. In ag, 66, Toneel kwestie
(2) is een programma met rolverdeling op-
genomen. Daar ook een aankondiging van
de uitvoering, gedateerd maart 1924.
45 Zie ag, 28, Verschillende stukken, 12 fe-
bruari 1924, van N. Streefkerk aan J.G.
Geelkerken; ag, 8, Documenten en brieven 1912-
1933, 30 december 1926, van ? aan J.G. Geel -
kerken. Geelkerken zat blijkens deze brief
in het comité van advies van de Christelijke
Vereeniging voor Drama tische Kunst.
46 F.W. Grosheide, ‘Over een tooneeluit-
voering’, De Heraut, 6 april 1924.
47 Overtoomsche Kerkbode, 6 april 1924,
‘Betreurenswaardig’.
48 ‘Tooneel-rumoer’, De Reformatie, 11 april
1924.
49 ‘Hooggeachte redactie’, De Standaard, 12
april 1924.
50 ‘Querido’s Saul en David’, De Reformatie,
18 april 1924.
51 J.G. Geelkerken, ‘Nog eens de Studen -
ten-tentoonstelling’, Overtoomsche Kerkbode,
20 april 1924. Breekveldt, Purperboek, 6,
schrijft dat het toneelstuk gespeeld werd
‘op Jumboons initiatief en financieel risico’.
52 ‘Dupliek’, De Reformatie, 25 april 1924.
53 Handelingen 7:60.
54 Overtoomsche Kerkbode, 4 mei 1924,
‘Bekende dingen’.
55 ‘Professor Hepp’s tooneel-voorstelling’,
Overtoomsche Kerkbode, 4 mei 1924.
56 Het schijnt trouwens dat alleen Buy -
tendijk de voorstelling heeft bezocht. Als
het waar is wat Geelkerken beweerde, dat er
meer hoogleraren een kaartje hadden ge-
kocht, hadden dezen er blijkbaar voor geko-
zen geen aanstoot te geven.
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57 ‘Verdere discussie onmogelijk’, De
Reformatie, 9 mei 1924, en ‘Nader bescheid’,
De Reformatie, 9 mei 1924.
58 Daarna zweeg Hepp over Geelkerken, al
gaf hij nog wel een samenvatting van De
Moors kritiek op Saul en David. Zelf niet ge-
lukkig met de toneeluitvoering, was De
Moor ook ongelukkig met de wijze waarop
Hepp had gepolemiseerd met Geelkerken.
De Moor heeft zijn kritiek samengevat in de
brochure ‘Saul en David ’. Een woord in het be-
lang onzer Vrije Universiteit (Utrecht 1924).
59 Overtoomsche Kerkbode, 18 mei 1924,
‘Onmogelijke discussie’. In de Overtoomsche
Kerkbode, 11 mei 1924, ‘Onzedelijk’, was
Geelkerken uitvoerig ingegaan op de beroe-
ring die de polemiek in den lande had ver-
wekt.
60 Overtoomsche Kerkbode, 1 juni 1924, ‘De
Vrije Universiteit en het tooneel’.
61 Overtoomsche Kerkbode, 1 juni 1924,
‘Querido’s stuk’.
62 Van Deursen, Een hoeksteen, 125. Hij ver-
wijst naar de vergadering van directeuren
van 10 juni 1924.
63 Hepp, ‘Gewichtige uitspraak’, De Refor -
matie, 27 juni 1924.
64 Zie archief Vrije Universiteit, Notulen
 senaat, 31 oktober 1924. Zie hierover ook Van
Deursen, Een hoeksteen, 125-126.
65 Ebbens, ‘Beroering’, dnk 26 (2003) nr. 58,
37-38. Van den Berg ried Geelkerken aan
zich hierover in de pers niet uit te laten. Hij
had nu alle steun nodig, zo meende hij. Zie
ag, 62, Brieven 1925, 25 maart 1925, K. van den
Berg aan J.G. Geelkerken. Deze had overi-
gens al iets geschreven, zie J.G. Geel ker ken,
‘De Vrije Universiteit en het tooneel’, nrc, 
16 maart 1925. Daarin wees hij er onder meer
op dat van een principiële stellingname
geen sprake was geweest, noch van een ad-
vies van het hooglerarenkorps.
66 Aalders, 125 jaar FdG, 124-164. Ik denk
aan de benoeming van G.Ch. Aalders in
1920 en V. Hepp in 1922. 
67 Over het gehele jaar 1924 was de vu 2000
begunstigers kwijtgeraakt. Volgens W. ten
Have was er een verband met de polemiek
over het toneel, in het bijzonder met het
zijns inziens opruiende geschrijf van Hepp.
Zie ag, 62, Brieven 1925 (2), juni 1925, W. ten
Have aan J.G. Geelkerken. Het betreft een
ingezonden stuk voor de Overtoomsche Kerk -

bode. Zie ook George Harinck, ‘Colijn en de
Vrije Universiteit’, in: J. de Bruijn en H.J.
Langeveld (red.), Colijn. Bouwstenen voor een
biografie (Kampen 1994) 155-198, aldaar 174,
noot 66, waar vermeld staat dat de contribu-
ties in 1925 ongeveer f 5000,- minder waren
dan in 1924. Over 1926 waren de bijdragen
weer bijna even hoog als over 1924. De col-
lectes voor de theologische faculteit liepen
over 1925 eveneens fors terug (f 6000,-), maar
herstelden zich niet zo snel. 
68 Zie hierover Harinck, De Reformatie, 
105-107. Geelkerken gaf commentaar in de
Overtoomsche Kerkbode, 28 september 1924. 
69 Per brief van 7 juni 1924 de kerkenraad
aangeboden. Zie saa, aa-z, 62, Ingekomen
stukken, 7 juni 1924, van H. van der Schaar
aan de kerkenraad van Amsterdam-Zuid.
De oplage bedroeg waarschijnlijk 1250
exemplaren. Zie ag, 66, Toneelkwestie (2), 
14 juni 1924, van diaken S. van Erk aan I.J.
Geelkerken-Kardoes, die haar meldde het -
geen hij toevallig had opgevangen toen hij
de zaak van Gimbel bezocht. Uit zijn verslag
blijkt ook dat Van der Schaar de brief aan-
vankelijk in de Overtoomsche Kerkbode had
willen laten opnemen. Toen dat geweigerd
werd, had hij gebruikgemaakt van een lijst
van de kiesvereniging om zijn open brief te
verspreiden. 
70 Van der Schaar, Open brief aan den raad 
van Amsterdam-Zuid. Een stem uit de gemeente
(Amsterdam 1924) 4.
71 Overigens woonde Hepp wel in Amster -
dam-Zuid en behoorde hij tot de gemeente
van Geelkerken. Van der Schaar had waar-
schijnlijk op meer instemming kunnen
 rekenen als hij ook Hepp betrokken had in
zijn bezwaarschrift. 
72 Van der Schaar, Open brief, 5, 6. 
73 Van der Schaar, Open brief, 6.
74 Overtoomsche Kerkbode, 1 juni 1924.
75 Van der Schaar, Open brief, 7.
76 saa, aa-z, 17, Notulen kerkenraad, 12 juni
1924. De brief, gedateerd 14 juni 1924, is sa-
men met andere documenten gepubliceerd
in Afschriften van stukken inzake de bezwaren
van H. van der Schaar tegen de artikelen van Dr.
J.G. Geelkerken in de ‘Overtoomsche Kerkbode’
 betreffende de tooneel-uitvoering ‘Saul en David’
(z.p.z.j.).
77 Overtoomsche Kerkbode, 15 juni 1924. Zie
ook Afschriften van stukken, 36. 
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78 saa, aa-z, Ingekomen stukken, 18 juni
1924, van H. van der Schaar aan de kerken-
raad van Amsterdam-Zuid. Zie ook saa,
aca, 22, Zaak dr. J.G. Geelkerken, 23 juni 1924
(moet zijn 18 juni 1924), van H. van der
Schaar aan de kerkenraad van Amsterdam-
Zuid (afschrift) ( = Afschriften van stukken,  
36-38).
79 saa, 17, Notulen kerkenraad, 26 juni 1924,
onder voorzitterschap van Geelkerken. De
brief, gedateerd 28 juni 1924, is afgedrukt in
de Overtoomsche Kerkbode, 29 juni 1924 (=
Afschriften van stukken, 39-40). Daarin wordt
gerefereerd aan de brief van Van der Schaar
d.d. 18 juni 1924. 
80 saa, aa-z, 17, Notulen kerkenraad, 26 juni
1924.
81 De Reformatie, 4 juli 1924.
82 ag, 66, Toneelkwestie (2), juni 1924, van
J.C. Schut aan J.G. Geelkerken.
83 saa, aa-z, 62, Ingekomen stukken, 23 juni
1924, van B.D. Gimbel aan de kerkenraad
van Amsterdam-Zuid. 
84 saa, aa-z, 17, Notulen kerkenraad, 12 juni
1924. 
85 Zie J.G. Geelkerken, ‘Een en ander over
mystiek’, in: J. Brinkman e.a., Vier referaten
van J. Brinkman, G. Diemer, K. Dijk en J.G. Geel -
kerken gehouden in de vergadering der vereniging
van predikanten van de Gereformeerde Kerken in
Nederland in 1924 (Arnhem 1924) 84-104. Een
verslag van die conferentie in het gtt van de
hand van J.G. Kunst, ‘Verslag der dertiende
algemeene vergadering van de Vereeniging
van Predikanten van de Gereformeerde
Kerken in Nederland, gehouden op woens-
dag 23 en donderdag 24 april 1924, in het
Jaarbeursgebouw te Utrecht’, gtt 25 (1924-
1925) 89-99, 157-177, 251-260.
86 ag, 37, Aantekeningen, 4 juni 1924, van 
K. van den Berg aan J.G. Geelkerken. Enkele
maanden later zou Geelkerken ook spreken
op het zevende congres van de Gerefor -
meer de Studenten Bond. De tekst van Geel -
kerkens toespraak is niet in druk verschenen.
Hij sprak over ‘De Christus-openbaring in
het Oude Testament’. Zie hierover Overtoom -
sche Kerkbode, 28 september 1924, waarin
Geelkerken een impressie van deze confe-
rentie gaf. Hij was zeer positief. Zie ook ag,
37, Aantekeningen, waarin een Handboekje
voor het congres. Zie verder Fraternitas,
1924. In een extra nummer van november

werden wel enkele referaten gepubliceerd,
maar niet het referaat van Geelkerken. 
87 saa, aa-z, 17, Notulen kerkenraad, 26 juni
1924. Een korte, niet-gedateerde notitie
hierover in het handschrift van K. van den
Berg in saa, aa-z, 62, Ingekomen stukken, de
commissie van redactie etc. B. Ebling vroeg
enkele weken later ontslag als lid van deze
commissie, zie saa, aa-z, 62, Ingekomen stuk-
ken, 5 juli 1924, van B. Ebling aan de kerken-
raad van Amsterdam-Zuid. 
88 saa, aa-z, 17, Notulen kerkenraad, 26 juni
1924. Toen Van Vulpen enige weken later
verwees naar een zure recensie van Geel -
kerken in de Overtoomsche Kerkbode van 6 juli
1924 van de brochure die De Moor aan de
kwestie had gewijd, moest de commissie
van de redactie melden dat hij van tevoren
niet op de hoogte was gesteld door de redac-
teur, maar dat hij er achteraf geen bezwaar
tegen had. Zie saa, aa-z, 17, Notulen kerken-
raad, 10 juli 1924. Zie ook de ontslagaanvraag
van Ebling, saa, aa-z, 62, Ingekomen stukken,
5 juli 1924. Had hij er zich niet in kunnen
vinden?
89 saa, aa-z, 62, Ingekomen stukken, 24 juni
1924, van J.C. van Vulpen aan de kerkenraad
van Amsterdam-Zuid; saa, aa-z, 17, Notulen
kerkenraad, 26 juni 1924.
90 saa, aa-z, 17, Notulen kerkenraad, 10 juli
1924, en saa, aa-z, 217, Ingekomen stukken, juli
1924, van J.C. van Vulpen aan de kerkenraad
aa-z, met daarbij de nieuwe tekst.
91 ag, 73, Ordner zonder aanduiding, alfabetisch
1921-1925, 12 juli 1924, van J.C. van Vulpen aan
J.G. Geelkerken. De vrouw van Van Vulpen
was ernstig ziek, ze overleed op 14 augustus
1924. Zie saa, aa-z, 62, Ingekomen stukken,
rouwcirculaire.
92 Zie saa, aa-z, 17, Notulen kerkenraad, 10 juli,
4 en 11 september 1924. Niet alle brieven van
Kremer zijn bewaard gebleven. Een dossier-
Kremer in saa, aca, 22, Zaak dr. J.G. Geelkerken.
93 saa, aa-z, 17, Notulen kerkenraad, 18 septem-
ber 1924. Een groot deel van wat hierover
werd gezegd werd aanvankelijk genotuleerd,
maar later doorgestreept. Een verklaring
van Schouten en Van Vulpen met een verslag
van het gesprek in saa, aa-z, 62, Ingekomen
stukken, 6 oktober 1924.
94 saa, aca, 22, Zaak dr. J.G. Geelkerken,
Memorie H. Kremer, bevat alle relevante
uittreksels uit de notulen van de classis en
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afschriften van alle gewisselde correspon-
dentie, ook tussen de kerkenraad en Geel -
kerken. De brief aan de classis was gedateerd
24 november 1924.
95 saa, aa-z, 17, Notulen kerkenraad, 2 okto-
ber 1924. De opmerking is doorgestreept.
96 ag, 37, Aantekeningen, 14 maart 1925, van
J.C. van Vulpen aan J.G. Geelkerken. 
97 ag 73, Ordner zonder aanduiding, alfabe-
tisch 1924, 22 april 1924, van J. Douwes Pzn
aan J.G. Geelkerken, die deze boodschap
overbracht aan Geelkerken. 
98 ag, 24, Losse correspondentie, ca. 1930-1955,
30 april 1924, van J.H. Gunning J.Hzn aan
J.G. Geelkerken.
99 ag, 94, Correspondentie 1918-1950, 30 juni
1924, van J.B. Netelenbos aan J.G. Geel -
kerken. De ouders van Hepp hadden een
groentewinkel.
100 De tekst is afgedrukt in de Bijlage bij het
bezwaarschrift dat Van Kerkhof in decem-
ber aan de classis zond. De brief is gedateerd
12 mei 1924. Voor de reactie van de kerken-
raad zie men saa, aa-z, 17, Notulen kerkenraad,
24 juli 1924. Meer hierover in hoofdstuk vii. 
101 aca, 13, Notulen classis, 11 juni 1924,
Artikel 7 (= Memorandum-Geelkerken, 3-4,
Memorie-Amsterdam-Zuid, 3-4). Zie ook
Memorie van toelichting van de classicale commis-
sie, 1-2. In het memorie-boek gaat het alleen
over de handelingen ten aanzien van H.
Marinus, niet over de andere bezwaarschrif-
ten tegen Geelkerken, daar deze door de
classis zelf konden worden afgehandeld. 
102 Zie Memorie van toelichting van de classicale
commissie, 1-2.
103 Zie saa, aca, 13, Notulen classis, 11 juni
1924, Artikel 13. Deputaten antwoordden
dat zij het gebeurde betreurden en hoopten
van de theologische faculteit de verzekering
te ontvangen dat deze in de toekomst alles
in het werk zou stellen om herhaling te
voorkomen. Zie saa, aca, 13, Notulen classis,
10 september 1924, Artikel 8.
104 saa, aca, 13, Notulen classis, 10 september
1924, Artikel 10 (= Memorandum-Geelkerken,
5-6; Memorie-Amsterdam-Zuid, 5-6). Zie ook
saa, aca, 22, Zaak dr. J.G. Geelkerken, Rapport
Commissie Schouten September 1924, en
Memorie van toelichting van de classicale com -
missie, 4, over de classisvergadering van 
10 september 1924.
105 saa, aa-z, 17, Notulen kerkenraad, 18 sep-

tember 1924; saa, aa-z, 62, Ingekomen stukken,
10 september 1924, van de classis Amster dam
aan de kerkenraad van Amsterdam-Zuid.
Zie ook saa, aa-z, 17, Notulen kerkenraad, 
4 september 1924. Schouten, Vonkenberg en
Bomas waren toen ter vergadering geweest
en hadden inlichtingen gevraagd over de
bezwaarschriften van zr. Arends en br. Mari -
nus. Het is bij die gelegenheid geweest dat
Geelkerken aan de commissie de preekcou-
pure heeft overhandigd. Hij had deze nog in
de week van 23 maart 1924 op schrift gesteld.
Zie Geelkerken, Oude en nieuwe vragen, 15. 
106 Voor de tekst van het classisbesluit zie
men Kuiper, De voormannen, 351.
107 Anders Kuiper, De voormannen, 351-352.
Dat Schouten later zou beweren dat er toen
reeds twijfel heerste over de inhoud van de
coupure, is ongeloofwaardig. Daarvan
blijkt niets. Het is in strijd met het aanvan-
kelijke classicale advies en moet daarom ge-
typeerd worden als een rechtvaardiging van
de gekozen route toen die ter discussie werd
gesteld. Zie Memorie van toelichting van de clas-
sicale commissie, 3. Over het getuigenis der
achttien ouderlingen heet het daar dat zij de
commissie verklaard hadden: ‘Wat hij ge-
zegd heeft, weten wij niet, maar dat kan hij
niet gezegd hebben.’ In feite wordt daarmee
het getuigenis der achttien ouderlingen
 zoals dat was vastgelegd in de kerkenraad-
 notulen van 3 april 1924 en in de aangenomen
verklaring als onjuist terzijde geschoven.
Het is trouwens exact dezelfde formulering
als in Marinus, Het oordeel zuiver, 7-8 en 12,
over het eerste huisbezoek dat hem ge-
bracht werd naar aanleiding van zijn klacht.
Lukkien heeft de juistheid van deze be-
woordingen bestreden in een brief aan de
kerkenraad van Amsterdam-Zuid, 30 novem-
ber 1925, saa, aa-z, 63, Ingekomen stukken. 
Zie ook ag, 47, ‘Correspondentie Classis’ (af-
schrift). De brief werd opgenomen in de
Overtoomsche Kerkbode, 27 december 1925, en
in J.G. Geelkerken, Om het recht van mijn ambt
(Amsterdam 1926) 10-11. Het is hoogst on-
waarschijnlijk dat aan de commissie door de
kerkenraad gezegd is wat volgens Marinus
tot hem gezegd was. Volgens Lukkien had-
den de ouderlingen gezegd: ‘Wat dr. G. woor-
delijk heeft gezegd, kunnen wij ons niet
meer herinneren, maar wat gij beweert, heeft
hij niet gezegd.’
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108 saa, aa-z, 17, Notulen kerkenraad, 9 okto-
ber en 6 november 1924, verslag van het be-
zoek van W. van Hartingsveld aan H. Marinus.
Zie verder Geelkerken, Om het recht van mijn
ambt, 9. Zie ook H. Marinus, Het oordeel zuiver,
21-22. 
109 De brief aan Marinus in Het oordeel
 zuiver, 11. Hij is gedateerd 5 december 1924. 
110 saa, aa-z, 18, Notulen kerkenraad, 
4 december 1924.
111 saa, aca, 22, Zaak dr. J.G. Geelkerken,
15 november 1924, van H. Marinus aan de
classis Amsterdam. Zie ook Memorandum-
Geelkerken, 7-9; Marinus, Het oordeel zuiver, 
11-13.
112 Het ging om J. Vree, A. Kransen en J.H.
van der Lichte. Zij hadden bovendien een
gesprek met Geelkerken over zijn preek
 gehad dat onbevredigend was verlopen.
Geelkerken zou later hun getuigenis be-
strijden, daarin gesteund door de ouderlin-
gen. Er was eerder in 1924 geen sprake van
geweest dat deze getuigen het eens waren
met Marinus. Ze hadden navraag gedaan
naar de beweringen van Marinus. Zie ag, 47,
‘Stukken kerkeraad’, Notitie van J.G. Geel -
kerken over zijn contact met de getuigen,
opgenomen in Om het recht van mijn ambt, 9-
11. In ag, 47, ‘Stukken kerkeraad’, ook een ver-
klaring van de ouderlingen Van Hartings -
veld en Lukkien, die op 10 en 23 juni 1924
een bezoek hadden gebracht bij respectieve-
lijk Vree en A. Kransen, later opgenomen in
Geelkerken, Om het recht van mijn ambt, 11. 
113 saa, aca, 13, Notulen classis, 10 december
1924, Artikel 5 (= Memorandum-Geelkerken, 
7-9; Memorie-Amsterdam-Zuid, 7-9). Meer in-
formatie bij Geelkerken, Oude vragen en een
nieuw antwoord. De classis Amsterdam der
Gereformeerde Kerken nogmaals te woord gestaan
(Amsterdam 1925) 16. Vgl. Marinus, Het oor-
deel zuiver, 14. 
114 Dit was een van de punten van kritiek
die de Amsterdamse advocaat A.C.G. van
Proosdij had op de hele gang van zaken. Zie
A.C.G. van Proosdij, Recht in de zaak-Geel ker -
ken (Amsterdam 1925) 7-13. In het Handels -
blad van 8 februari 1923 wordt hij genoemd
als behorend tot de naaste vriendenkring
van Van Dijken. Later schreef Van Proosdij
nog twee andere brochures over de kwestie-
Geelkerken. Zie de literatuuropgaaf s.v.
115 Zie behalve de notulen ook Memorie van

toelichting van de classicale commissie, 4, en
Geelkerken, Oude en nieuwe vragen, 16.
116 saa, aca, 13, Notulen classis, 10 december
1925, Artikel 5. Het Memorandum maakt
hiervan geen melding, omdat deze zaken
door haar niet aan de synode werden toege-
zonden. Het memorandum concentreert
zich op het bezwaar van Marinus en het-
geen daaruit voortvloeide met het oog op de
komende synode. 
117 Voor Van Kerkhof zie saa, aca, 32, 
Tucht, Bezwaarschriften van gemeenteleden, dos-
sier-Van Kerkhof, genoemde Bijlage; voor
het  bezwaarschrift van Van der Schaar zie
saa, aca, 22, Zaak dr. J.G. Geelkerken, 26 novem-
ber 1926, van H. van der Schaar aan de clas-
sis Amsterdam (= Afschriften van stukken, 
40-41).
118 saa, aca, 22, Zaak dr. J.G. Geelkerken, 
26 november 1924, van H. Kremer aan clas-
sis Amsterdam. 
119 Zie saa, aa-z, 62, Ingekomen stukken, 
18 september 1924, van R.A.B. Oosterhuis
(homeopathisch arts) aan de kerkenraad
van Amsterdam-Zuid, en 30 september 1924,
J.B. Polak, hartspecialist, aan de kerkenraad
van Amsterdam-Zuid. Zie saa, aa-z, 17,
Notulen kerkenraad, 2 oktober 1924. Op voor-
stel van J.K. van Loon, die samen met J.
Schouten bij Van Dijken op huisbezoek was
geweest, besloot de kerkenraad Van Dijken
voor de duur van een jaar ontheffing te ver-
lenen van zijn verplichting om de vergade-
ringen te bezoeken. saa, aa-z, 17, Notulen
 kerkenraad, 2 oktober 1924.
120 saa, aa-z, 17, Notulen kerkenraad, 30 okto-
ber en 6 november 1924. Zie ook saa, aa-z,
62, Ingekomen stukken, 5 november 1924, van
R. Lukkien aan de kerkenraad van Amster -
dam-Zuid. Benoemd werden C. Breevoort,
J.K. van Loon en R. Lukkien. Geelkerken
was over het optreden van zijn collega zo
boos, dat hij de kerkenraad schriftelijk in
kennis stelde van zijn bezwaar om het
avondmaal te vieren, zie saa, aa-z, 62, 
13 november 1924, van J.G. Geelkerken aan
de kerkenraad van Amsterdam-Zuid. Van
Van Dijken was een briefje binnengekomen
dat hij voor het agendapunt censura morum
niets had in te brengen, t.a.p., 13 november
1924, van A. van Dijken aan de kerkenraad
van Amsterdam-Zuid.
121 Voor het volgende saa, aa-z, 17, 
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Notulen kerkenraad, 18 december 1924, 15, 22
en 29 januari 1925.
122 In saa, aa-z, 63, Ingekomen stukken,
Verklaring van de commissie-Breevoort,
met een aantekening van Van Dijken dat hij
deze verklaring niet kon ondertekenen om-
dat hij haar niet in overeenstemming achtte
met hetgeen was besproken. Tussen dit ver-
slag en het verslag in de notulen van 18 decem-
ber 1924 zijn kleine, maar verstrekkende
verschillen. Met het kerkenraadsverslag
had Van Dijken minder moeite dan met dit
verslag. Het verschil betrof onder meer dat
de notulen niet spreken van ‘medeweten en
goedvinden van de collega’, maar van ‘ken-
nis zal geven aan’ zijn collega. Het gewijzig-
de verslag heb ik niet aangetroffen.
123 saa, aa-z, 63, Ingekomen stukken, 22 janua-
ri en 2 februari 1925, van A. van Dijken aan
de kerkenraad van Amsterdam-Zuid.
124 saa, aa-z, 17, Notulen kerkenraad, 8 janua-
ri 1925; ag, 37, Aantekeningen, 8 januari 1925
van de kerkenraad van Amsterdam-Zuid
aan J.G. Geelkerken; saa, aa-z, 63, Ingekomen
stukken, 15 januari 1925, van J.G. Geelkerken
aan de kerkenraad van Amsterdam-Zuid. 
125 Zie bijvoorbeeld saa, aa-z, 63, Ingekomen
stukken, 17 februari 1925, van B.M. Mantz
aan de kerkenraad van Amsterdam-Zuid.
Zie hierover hoofdstuk v.
126 saa, aa-z, 18, Notulen kerkenraad, 15 janua-
ri 1925. Afgevaardigd werden B. Ebling, 
G. Koster en R. Lukkien.
127 saa, aa-z, 18, Notulen kerkenraad, 5 februa-
ri 1925. Een doorslag van de brief aan Geel -
kerken zit bij de notulen. De brief is geda-
teerd 6 februari 1925. De originele brief in
ag, 48, Archief, diverse correspondentie, 6 februa-
ri 1925, van de kerkenraad van Amsterdam-
Zuid aan J.G. Geelkerken.
128 ag, 9, ‘Varia’ca. 1920-1926, 11 februari 1925,
van K. van den Berg aan J.G. Geel kerken.
129 saa, aa-z, 18, Notulen kerkenraad, 12 februa-
ri 1925. De tekst van zijn verklaring is op -
genomen in de notulen. Zie ook ag, 9, ‘Varia’
ca. 1920-1926, Notitie van Geelkerken over
wat hij de raad wilde melden naar aanleiding
van zijn brief. 
130 saa, aa-z, 63, Ingekomen stukken, 3 maart
1925, van wijkgroep A aan de kerkenraad
van Amsterdam-Zuid.
131 saa, aa-z, 18, Notulen kerkenraad, 12 maart
1925, bij het agendapunt censura morum.

132 saa, aa-z, 63, Ingekomen stukken, 15 janua-
ri, van J.C. van Vulpen aan de kerkenraad
van Amsterdam-Zuid.
133 saa, aa-z, 63, Ingekomen stukken, 20 janua-
ri 1925, H.J. van Dijk aan de kerkenraad van
Amsterdam-Zuid. 
134 Beiden mogen gezien worden als de
drijvende krachten achter de georganiseer-
de weerstand tegen Geelkerken. 
135 saa, aa-z, 63, Ingekomen stukken, 4 februa-
ri 1925, van A. van der Aaken aan de kerken-
raad van Amsterdam-Zuid. 

vii
1 Bestaande uit J.L. Schouten, H. Bomas en
J.E. Vonkenberg. Het ging om de bezwaar-
schriften van Marinus, Van der Schaar (over
de toneeldiscussie), Kremer (over de toneel-
discussie) en Van Kerkhof (liturgie).
2 saa, aca, 13, Notulen classis, 11 maart 1925,
Artikel 14 (= Memorandum-Geelkerken, 9;
Memorie-Amsterdam-Zuid, 9). Het rapport
van de commissie-Schouten in saa, aca, 22,
Zaak dr. J.G. Geelkerken.
3 saa, aca, 32, Tucht. Bezwaarschriften van ge-
meenteleden (1897-1956) bevat een dossier-Van
Kerkhof. Van Kerkhof was niet tevredenge-
steld. Een verzoek om de zaak opnieuw te
bezien werd door de classis afgewezen. Zie
saa, aca, 13, Notulen classis, 27 mei 1925,
Artikel 8; saa, aca, 32, Tucht. Bezwaarschriften
van gemeenteleden (1897-1956), 23 mei 1925, van
G.C. van Kerkhof aan de classis Amsterdam.
Hij wendde zich tot de particuliere synode
van Noord-Holland, die hem ook niet in het
gelijk stelde. Zie Acta ps Noord-Holland, 1925,
Artikel 34, en saa, aca, 32, Tucht. Bezwaar -
schriften van gemeenteleden (1897-1956), 18 novem-
ber 1925, van de particuliere synode Noord-
Holland aan de classis Amsterdam. Van
Kerkhof wendde zich daarna tot de generale
synode met een stuk dat moest duidelijk
maken op welke wijze de kerkenraad van
Amsterdam-Zuid de kerk bestuurde. Zie
Acta bgs Assen 1926, Artikel 72, Bijlage vii. Zie
ook Artikel 85 en 73 en Bijlage xx, waarin hij
daarop nogmaals terugkomt. Zijn brieven
leidden niet tot concrete stappen van de sy-
node. 
4 Zie H. van der Schaar, Afschriften van stuk-
ken, 31 maart 1925, van H. van der Schaar aan
de kerkenraad van Amsterdam-Zuid. Het
origineel heb ik nergens aangetroffen.
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Alvorens te antwoorden wilde de raad nade-
re inlichtingen omtrent het classicale be-
sluit. Zie saa, aa-z, 18, Notulen kerkenraad, 
2 april 1925.
5 saa, aca, 13, Notulen classis, 18 maart 1925,
Artikel 21-22 (= Memorandum-Geelkerken, 9-
12; Memorie-Amsterdam-Zuid, 9-12); Memorie
van toelichting van de classicale commissie, 4-9.
6 K. van den Berg schreef de classis dat hij
bezwaar maakte tegen het feit dat hij, als
wijkouderling van H. Marinus, niet was ge-
hoord toen hij in verband met ziekte bij de
ontmoeting tussen de commissie en de ker-
kenraad afwezig was geweest. Ook meldde
hij dat hij het met de weergave van het ge-
sprek tussen Marinus en de wijkouderling
niet eens was, zonder overigens aan te geven
waarin hij met hem van mening verschilde.
Zie saa, aca, 22, Zaak dr. J.G. Geelkerken, 
23 maart 1925, van K. van den Berg aan de
classis Amsterdam, en saa, aca, 13, Notulen
classis, 22 april 1925, Artikel 43. Het Memo -
randum-Geelkerken vermeldt hierover niets. 
7 Deze uitdrukking was in de gkn alom
 bekend. In 1885 had A. Kuyper een brochure
onder die titel geschreven, waarin hij inging
op een beschuldiging van J.H. Gunning jr.
Zie A. Kuyper, Bedoeld noch gezegd. Schrijven
aan dr J. H. Gunning Jr (Amsterdam 1885). Als
zelfs A. Kuyper zich niet te groot heeft geacht
om een hem toegeschreven mening op die
manier te ontkrachten, dan moest dat toch
ook gevraagd kunnen worden aan Geel -
kerken. Dat zal het gevoelen zijn geweest. 
8 saa, aa-z, 18, Notulen kerkenraad, 23 februari
1925, en Memorie van toelichting van de classicale
commissie, 6. Over dit voorstel aan Geel ker -
ken staat in de notulen van de kerkenraad
niets vermeld. Er was een heftige discussie
ontstaan over de vraag of de diakenen bij
het tweede deel van het gesprek (over het be-
zwaarschrift van Marinus) aanwezig moch-
ten zijn omdat het een zaak was die de be -
lijdenis raakte en dus tot de competentie
van de ouderlingen behoorde. De diakenen
verlieten onder protest de vergadering. In
ag, 48, Archief, diverse correspondentie, bevin-
den zich twee korte notities over deze ver -
gadering. 
9 Geelkerken draaide hem verontwaardigd
de rug toe, aldus ooggetuige Van Loon. Zie
47, ‘Correspondentie Classis ’, 10 oktober 1925,
van J.K. van Loon aan H.C. van den Brink,

met een memorandum over wat zich op de
classicale vergaderingen had afgespeeld op
basis van de verslagen die de afgevaardig-
den van Amsterdam-Zuid van de classisver-
gaderingen hadden samengesteld. Zie van
dit stuk bladzijde 5, noot 1. De afgevaardig-
den van Amsterdam-Zuid maakten van alle
classisvergaderingen verslagen ten behoeve
van de kerkenraad. Van bijna alle vergade-
ringen zijn deze verslagen bewaard geble-
ven. Veel beter dan de officiële verslagen
 geven ze de sfeer op de vergaderingen weer.
Ook worden vaker namen genoemd en
soms wordt er dieper op de zaken ingegaan. 
10 Geelkerken, Om het recht van mijn ambt, 17.
11 saa, aa-z, 63, Ingekomen stukken, 28 februa-
ri 1925, van J.L. Schouten aan de kerkenraad
van Amsterdam-Zuid; saa, aa-z, 18, Notulen
kerkenraad, 5 maart 1925. Zie ook Memorie van
toelichting van de classicale commissie, 7.
12 Arends had Geelkerken niet op de hoog-
te gesteld van de komst van de commissie.
Dit werd hem door o.a. ouderling A. Naafs
zeer kwalijk genomen, zie saa, aa-z, 18,
Notulen kerkenraad, 5 en 12 maart 1925.
13 saa, aca, 13, Notulen classis, 18 maart 1925,
Artikel 21 (= Memorandum-Geelkerken, 9-12).
14 Ten onrechte doet Knoppers het anders
voorkomen. Er was geen reden voor verden-
king. Zie B.A. Knoppers, Pilaar en vastigheid
der waarheid. Een woord naar aanleiding van de
zaak-dr. J.G. Geelkerken (Amsterdam 1926) 
33-34. De titel van deze brochure is ontleend
aan 1 Timotheüs 3:15. Knoppers was ge -
durende de hele kwestie actuarius van de
classis, maar schreef Pilaar en vastigheid op
persoonlijke titel.
15 Zie behalve de notulen van deze verga-
dering ook de verklaring die Geelkerken en
Van Loon hebben opgesteld over deze dis-
cussie in Om het recht van mijn ambt, 14-15. Het
origineel in ag, 47, ‘Correspondentie Classis’. 
16 Zie voor deze discussie ag, 47, ‘Stukken
kerkeraad’, 10 oktober 1925, van J.K. van Loon
aan H.C. van den Brink, Memorie van de
classicale vergaderingen, en ag, 48, Classis en
synode, Verslag 18 maart 1925. Zie verder de
notulen van de classis, die zeer beperkt zijn,
evenals de Memorie van toelichting van de classi-
cale commissie, 7-8. 
17 Memorie van toelichting van de classicale com-
missie, 8. Zie ook Knoppers, Pilaar en vastig-
heid, 34-35.
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18 saa, aca, 13, Notulen classis, 18 maart 
1925, Artikel 21 (= Memorandum-Geelkerken,
11-12).
19 Deze interpretatie in de Memorie van toe-
lichting van de classicale commissie, 8. Zo ook
Knoppers, Pilaar en vastigheid, 34. Volgens
het verslag van de afgevaardigde uit
Amsterdam-Zuid was dit thema eerder op
de vergadering al aan de orde geweest en
had dit geleid tot een scherpe woordenwis-
seling tussen Geelkerken en Lindeboom. 
20 De Moor en Jansen, Kerkenordening, 195-
196.
21 De afvaardiging van Amsterdam-Zuid
protesteerde tegen de conclusies en het ad-
vies van de commissie.
22 Volgens Schouten had Geelkerken ge-
roepen: ‘Wil men van mij iets te weten ko-
men omtrent deze zaken, welnu, laat men,
als men durft het Onderteekenings formu -
lier in werking stellen. Men zal er lol van
hebben.’ Zie Memorandum-Geelkerken, 16, in
een terugblik van 13 oktober 1925. Geel -
kerken zelf bestreed deze lezing en meende
zich in die trant uitgelaten te hebben toen
de classis aan behandeling van het bezwaar-
schrift van Marinus in tweede instantie
vasthield. Zie Geelkerken, Om het recht van
mijn ambt, 13-14. Zie ook Knoppers, Pilaar en
vastigheid, 34 en 74, die de lezing van Schou -
ten volgt.
23 Zie A. Naafs, in een ingezonden stuk in
de Overtoomsche Kerkbode, 17 en 31 januari
1926, en idem, ‘Classicale ervaringen’, Over -
toomsche Kerkbode, 18 april 1926. 
24 Geelkerken, Om het recht van mijn ambt,
24-25. 
25 ag, 14, Preken, Mattheus 26:57, 59-68. 
De preek was eerder in Epe gehouden.
Geelkerken had de tekst hier en daar aange-
past. Het citaat is op de tegenoverliggende
bladzijde toegevoegd. Of Geelkerken deze
toevoeging inderdaad heeft uitgesproken
valt natuurlijk niet meer te achterhalen. Ik
acht het wel waarschijnlijk. Hij was niet ge-
wend een blad voor de mond te nemen en
ook in andere preken refereerde hij regel-
matig aan de kwestie-Geelkerken, dit tot er-
gernis van C. van Gelderen, hoogleraar aan
de vu. Zie hierover hoofdstuk ix. 
26 saa, aca, 13, Notulen classis, 1 april 1925,
Artikel 29-35 (= Memorandum-Geelkerken, 13-
18; Memorie-Amsterdam-Zuid, 13-15).

27 Dit deel van het overleg is nergens vast-
gelegd. Ik ontleen de weergave ervan aan
J.G. Geelkerken, Nadere mededelingen inzake
mijn kerkelijk geding (Amsterdam 1926) 13-14.
28 De originele tekst in saa, aca, 22, Zaak 
dr. J.G. Geelkerken, in het handschrift van
Breukelaar (= Memorandum-Geelkerken, 15).
29 Een verslag hiervan als bijlage in het
Memorandum-Geelkerken opgenomen, 
blz. 16-18. Het is een deel van de terugblik
van commissievoorzitter Schouten, saa, aca,
13, Notulen classis, 13 oktober 1925, Artikel 37
en 48 (= Memorandum-Geelkerken, 60-62). Zie
verder over het ‘kamertje’ Geelkerken,
Nadere mededeelingen inzake mijn kerkelijk ge-
ding (Amsterdam 1925) 13-15, en de synode
(Amsterdam 1926) 32-34.
30 Geelkerken, Nadere mededelingen, 15.
31 saa, aca, 13, Notulen classis 1 april 1925,
Artikel 34 (= Memorandum-Geelkerken, 16).
32 B. van Schelven e.a, ‘De waarheid betref-
fende “Het briefje” en “Het kamertje”’, 
De Standaard, 31 oktober 1925; Geelkerken,
Op weg naar de synode 32-34. Zie ook saa, aca,
13 oktober 1925, Artikel 37 (= Memorandum-
Geelkerken, 16-18).
33 Knoppers, Pilaar en vastigheid, 33-34;
Geelkerken, Op weg naar de synode, 32-34.
34 Zie saa, aca, 13, Notulen classis, 13 oktober
1925, Artikel 37. Zie ook Memorie der classicale
commissie en deputaten, 3-4, en Memorandum-
Geelkerken, 60.
35 Geelkerken meldt in Op weg naar de syno-
de, 31, dat dit gebeurde op verzoek van de
predikanten T. Ferwerda en W. van ’t Sant,
die geen beslissing wilden nemen zonder
dat het advies gedrukt aan de kerkenraden
was toegezonden en er dus tijd was om zich
nog eens rustig te kunnen beraden.
36 saa, aca, 13, Notulen classis, 23 juni 1925,
Artikel 50-51 (= Memorie-Amsterdam-Zuid,
26). Knoppers, Pilaar en vastigheid, 13-15, ver-
weet de kerkenraad van Zuid, die zo vaak
hamerde op kerkrechtelijke fouten, incon-
sequent te zijn. Diakenen hebben met dit
soort zaken niets te maken. Het ligt voor de
hand dat een van Geelkerkens belangrijkste
steunpilaren, R.H. Woltjer, om die reden
per 1 januari 1926 benoemd werd tot ouder-
ling. 
37 ag, 59, ‘Reis Heemskerck en Tromp’, 28 maart
1925, van C.J. Warners aan J.G. Geelkerken.
Zie L.A.M. Goosens, ‘Geestelijke verzorging
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op het varende schip 1921-1929’, Marineblad
86 (1976) 368-390.
38 ag, 59, ‘Reis Heemskerck en Tromp’, 1 april
1925, van C.J. Warners aan J.G. Geelkerken.
39 saa, aa-z, 18, Notulen kerkenraad, 2 april
1925. De gemeente las erover in het ‘kort ver-
slag’ van de kerkenraadsvergadering in de
Overtoomsche Kerkbode, 5 april. Zie ook J.G.
Geelkerken, ‘Met de vloot mee’, Overtoom -
sche Kerkbode, 12 april 1925. 
40 ag, 59, ‘Reis Heemskerck en Tromp’, 8 april
1925, van de minister van Marine aan J.G.
Geelkerken. 
41 Een uitvoerig verslag van zijn reis gaf
Couvée in De Standaard, 14 april 1925, ‘Negen
weken bij de marine’.
42 Een verslag van die avond stond in het
Christelijk Marineblad ‘Ons Baken’. Officieel
Orgaan van den ‘Bond van christelijk Marine-per-
soneel beneden den Rang van Officier’ van 1 mei
1925, ‘Verslag van de feestelijke avond-ver-
gadering’. Een exemplaar in ag, 59, ‘Reis
Heemskerck en Tromp’. Het artikel werd in de
Overtoomsche Kerkbode van 10 mei 1925 over-
genomen. Zie ook J.G. Geelkerken, ‘De vre-
des-beweging’, Overtoomsche Kerkbode, 8 en 
15 juni 1924.
43 Jaren later publiceerde hij ‘De bananen
van Funchal’, De Roerganger, 6e jaargang, 
nr. 9 = september 1947. 
44 ag, 59, ‘Reis Heemskerck en Tromp’, Verslag
aan de minister van Marine (afschrift).
45 ag, 86, Dagboek Reis Heemskerck, 2 mei
1925.
46 Buytendijk had geschreven over De wijs-
heid der mieren (Amsterdam 1922). Ongetwij -
feld heeft Geelkerken zijn stof aan dit boek
ontleend.
47 ag, 59, ‘Reis Heemskerck en Tromp’, z.d.,
J.G. van Bommel aan J.G. Geelkerken.
Wellicht heeft Geelkerken zelf ook lectuur
meegenomen. 
48 Deze laatste opsomming in ‘Met de
vloot terug’, Overtoomsche Kerkbode, 5 juli
1925, overgenomen uit De Standaard, 25 juni
1925. Het betrof een verslag van de gemeen-
teavond van 24 juni 1925, waarop
Geelkerken zijn gemeente over zijn ervarin-
gen aan boord vertelde. 
49 ag, 59, ‘Reis Heemskerck en Tromp ’, 24 april
1925, van A. Naafs aan J.G. Geelkerken, met
een verslag over de classisvergadering van
22 april 1925.

50 ag, 59, ‘Reis Heemskerck en Tromp’, 2 en 
17 mei 1924 van N.G. Geelkerken aan J.G.
Geelkerken; Gerard schreef zijn vader ook
over het briefje van ‘de oude Bas’ en over een
kerkenraadsvergadering, ‘waarbij de splin-
ters eraf vlogen’ en besloten was Geelkerken
te verbieden een antwoord op de vragen van
de classis te geven. Vermoedelijk wilde de
kerkenraad hem tegen zichzelf bescher-
men. In ag, 61, ‘Archief, ongesorteerde varia’,
1925-1955, zijn enkele brieven van Jan aan Ida
uit deze periode bewaard gebleven. 
51 Verslag in Overtoomsche Kerkbode van 7 juni
1925, overgenomen uit De Standaard, 3 juni
1925.
52 Een programma van de avond in ag, 59,
‘Reis Heemskerck en Tromp’.
53 Voor een verslag zie ‘Met de vloot terug’,
Overtoomsche Kerkbode, 5 juli 1925, overge -
nomen uit De Standaard van 25 juni 1925. De
avond was op 24 juni 1925. 
54 E. van Beek e.a., Afschrift van een bezwaar-
schrift dato 8 april 1925 aan de Raad der Gerefor -
meerde Kerk te Amsterdam-Zuid (Overtoom). In
het archief van de kerk trof ik de originele
versie van dit bezwaarschrift niet aan. Het
(gedrukte) afschrift werd aan alle gemeente-
leden van de kerk van Amsterdam-Zuid ver-
stuurd. Verwarrend, gezien zijn andere be-
zwaarschriften, is dat H. van der Schaar de
correspondentie voerde. Ik duid correspon-
dentie over dit bezwaarschrift daarom aan
als H. van der Schaar/E. van Beek.
55 saa, aa-z, 18, Notulen kerkenraad, 9 april
1925. Uit de notulen van 16 april 1925 blijkt
dat Van Beek het er niet mee eens was dat de
commissie van redactie een preadvies zou
formuleren (waarschijnlijk omdat deze dan
rechter in eigen zaak moest zijn), maar dat
hij geen gehoor vond bij de kerkenraad.
Zijn brief hierover is niet bewaard gebleven.
56 Het bezwaarschrift wordt genoemd in
saa, aa-z, 18, Notulen kerkenraad, 9 april 1925.
Maar ik heb het nergens aangetroffen. Ook
tot het schrijven van dit bezwaarschrift 
was besloten tijdens de samenkomsten van
verontruste broeders, op 4 april 1925. Zie
Marinus, Het oordeel zuiver, 28-31. In saa, aca,
32, Tucht. Bezwaarschriften van gemeenteleden
1897-1956, trof ik het beroep van deze 50 ge-
meenteleden aan, dat zij op 8 september
 deden bij de classis. Het oorspronkelijke
bezwaarschrift, als bijlage meegestuurd, is
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niet bewaard gebleven. Het citaat is uit het
schrijven aan de classis.
57 Het besluit over dit antwoord werd ge-
nomen in de vergadering van 22 mei 1925,
zie saa, aa-z, 18, Notulen kerkenraad, 22 mei
1925.
58 In het archief van de kerk zijn niet alle
stukken hieromtrent bewaard gebleven,
wel in het archief van de classis, saa, aca, 22,
Zaak dr. J.G. Geelkerken, dossier-Van Kooten.
Daartoe behoren (afschriften van) gewissel-
de stukken en een handgeschreven memo-
randum. In zijn Bezwaarschrift aan de
Buitengewone Synode der Gereformeerde Kerken
in Nederland d.d. 24 december 1925 blikt Van
Kooten terug op de afgelegde weg. Dit stuk
bevat een overzicht van alles wat zich tot
dan toe had afgespeeld. Hiervan bestaat een
Afdruk. Ik heb dat als leidraad van de weer-
gave genomen, citaten zijn daaraan ont-
leend. Zie hua, archief gkn, 460, Ingekomen
stukken die betrekking hebben op de zaak dr. J.G.
Geelkerken. 
59 Afdruk, 1.
60 Afdruk, 2.
61 Zie behalve Afdruk, 3, ook saa, aa-z, 18,
Notulen kerkenraad, 9 april 1925. In de notu-
len staat niet vermeld dat Van Kooten zijn
bezwaren over het boek Job kenbaar maakte.
62 saa, aa-z, 63, Ingekomen stukken, 15 april
1925, van A. van Kooten aan de kerkenraad
van Amsterdam-Zuid; saa, aa-z, 18, Notulen
kerkenraad, 16 april 1925.
63 saa, aca, 22, Zaak dr. J.G. Geelkerken, 
26 mei 1925, van A. van Kooten aan de classis
Amsterdam, en aca, 13, Notulen classis, 27 mei
1925, Artikel 8.
64 ag, 21, Voordrachten, zeer verschillende jaren.
De voordrachten over Job in zeven preek-
schriftjes. Andere voordrachten betreffen
het Bijbelboek Prediker. De voordrachten
over Job worden hier aangeduid als Voor -
drachten Job, gevolgd door het nummer van
het preekschriftje.
65 Zie ag, 21, Voordrachten Job, dl. i, blz. 8.
66 ag, 21, Voordrachten Job, dl. v, 7,8.
67 R. Lukkien had hem de vraag gesteld dat
als de woorden van Elihu oorspronkelijk niet
tot de Schrift hebben behoord, hoe hij
moest verklaren dat zij nu toch tot de Schrift
behoorden. N. Kluyver had hem gevraagd
wat het hem baatte dat de eerste tekst van de
Schrift door de heilige Geest is geformuleerd

als we op de kopieën en vertalingen niet on-
voorwaardelijk aan kunnen. ag, 45, Archief
1922-1927, 15 maart 1924, van R. Lukkien aan
J.G. Geelkerken; ag, 45, Archief 1922-1927, 
9 maart 1924, van N. Kluyver aan J.G. Geel -
kerken. Voor deze en andere vragen zie men
ag, 21, Voordrachten Job, dl. vii.
68 ag, 21, Voordrachten Job, dl. vii, 8.
69 Overigens staat in de tekst bij de inlei-
ding op deze hoofdstukken ook een verwij-
zing naar de vijf boeken van Mozes, die in
hun huidige vorm niet van Mozes zijn, naar
Johannes 8 en naar het slot van Marcus 16.
Maar omdat daar met een potlood een
schuine streep door staat, is het waarschijn-
lijk dat Geelkerken die tekst niet heeft uit-
gesproken. Zie ag, 21, Voordrachten Job, dl. v, 4.
Niet lang daarvoor was hij betrokken ge-
weest bij een aanklacht van de kerkenraad
van Bloemendaal tegen H.H. Kuyper in ver-
band met diens visie op Marcus 16. Hij had
zijn vriend Brussaard hierin van harte ge-
steund. Was hij van mening veranderd? Of
hadden andere motieven dan de zorg om de
confessionele betrouwbaarheid van H.H.
Kuyper een rol gespeeld? Zie M.J. Aalders,
‘Door het oog van de naald? H.H. Kuyper in
conflict met de kerkeraad van Bloemen -
daal’, dnk 22 (2009) nr. 70, 41-58.
70 ag, 21, Voordrachten Job, dl. vii, 9 en 10. In
artikel 5 van de ngb wordt gesteld dat wij
geloven alles wat de Bijbelboeken ons ver-
tellen, niet zozeer omdat de kerk ze aan-
vaardt en erkent, ‘maar bovenal omdat de
Heilige Geest ons getuigenis geeft in onze
harten, dat zij van God zijn’.
71 Zie saa, aca, 21, Predikanten algemeen, 
21 april 1925, van A. van Kooten aan de classis
Amsterdam, de discussie daarover saa, aca,
13, Notulen classis, 22 april 1925, Artikel 40. De
brief van Van Kooten ook in Memorie-Amster -
dam-Zuid, 15-17.
72 saa, aa-z, 18, Notulen kerkenraad, 16 april
1925; saa, aca, 22, Zaak dr. J.G. Geelkerken, 
16 april 1925, van de kerkenraad van Amster -
dam-Zuid aan de classis Amsterdam. Zie
ook Memorie-Amsterdam-Zuid, 17-20.
73 saa, aca, 13, Notulen classis, 22 april 1925,
Artikel 41 (= Memorie-Amsterdam-Zuid, 17).
74 saa, aca, 22, Zaak dr. J.G. Geelkerken (=
Memorie-Amsterdam-Zuid, 20-22). 
75 Meer dan 650 gemeenteleden spraken
daarmee uit niet te twijfelen aan Geelker -
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kens trouw aan de belijdenis. Merkwaardig
is dat dit adres niet bewaard is gebleven en
zelfs niet als ingekomen stuk staat genoemd.
Bekend is slechts dat C. van Gelderen tot de
ondertekenaars behoorde, zie Geelkerken,
Op weg naar de synode, 16. saa, aca, 13, Notulen
classis, 22 april 1925, Artikel 43, vermeldt een
brief van H. Marinus, die meedeelt dat de H.
Marinus die de steunbetuiging aan Geel -
kerken had ondertekend, zijn zuster was.
Dit om verwarring te voorkomen.
76 saa, aca, 13, Notulen classis, 22 april 1925,
Artikel 45-46. Het originele rapport in saa,
aca, 22, Zaak dr. J.G. Geelkerken. Zie ook
Memorandum-Geelkerken 18-20, en Memorie-
Amsterdam-Zuid, 22-24. Zie ook ag, 48,
Classis en synode, Verslag van de classisverga-
dering van 22 april 1925. 
77 saa, aca 13, Notulen classis, 22 april 1925,
Artikel 45 (= Memorandum-Geelkerken, 18-20). 
78 In zijn protest aan de particuliere syno-
de heeft de kerkenraad op dit merkwaar -
dige feit gewezen. Zie 22 juni 1925, van de
kerkenraad van Amsterdam-Zuid aan de
particuliere synode Noord-Holland,
Memorie-ps, 6-10. Zie ook J.G. Geelkerken
aan de particuliere synode van Noord-
Holland (z.d.), Memorie-ps, 17-23. Deze inter-
pretatie is van classicale zijde bestreden. Zie
bijvoorbeeld Knoppers, Pilaar en vastigheid,
41. Er is op zijn minst sprake van een accent-
verschuiving.
79 Zie Memorie-Amsterdam-Zuid, 20-22, al-
waar in de instructie van de afgevaardigden
de bezwaren van de raad worden opgesomd.
80 Naafs meende zich later te herinneren
dat een protest van Ferwerda door Van
Schelven van tafel werd geveegd, Ferwerda
meende zich te herinneren dat zijn amende-
ment alleen de formulering in de conside-
rans betrof, niet het voorstel zelf. Hij was
het juist eens geweest met de commissie van
advies. Na het protest van Van Schelven trok
hij het amendement in. Zie de polemiek
hierover in de Overtoomsche Kerkbode, 17 en 
31 januari 1926, in de rubriek Ingezonden stuk-
ken. Zie ook A. Naafs, ‘Classicale ervarin-
gen’, Overtoomsche Kerkbode, 18 april 1926.
Daar stelde hij bovendien dat vanaf dat mo-
ment Van Schelven en Breukelaar de regie
over de gang van zaken in handen hadden. 
81 Vanaf deze tijd kwam een regelmatige
correspondentie op gang tussen de classis

en Geelkerken. Deze is opgenomen in het
Memorandum-Geelkerken. De brieven van de
classis aan Geelkerken bevinden zich alle in
ag, 47, ‘Correspondentie Classis’. In deze map
bevinden zich ook allerlei kladversies van
brieven van Geelkerken. 
82 Zie A. Naafs, in een ingezonden stuk in
de Overtoomsche Kerkbode, 22 november 1925.
Naafs reageerde op een mededeling van B.
van Schelven e.a. in De Standaard, 31 oktober
1925. Zie ook Geelkerken, Nadere mededelin-
gen, 15.
83 Tj. Barnard, De wissel verlegd. Een onder-
zoek naar het denken over de tuchtmacht der meer-
dere vergaderingen binnen de Gereformeerde
Kerken in Nederland tussen 1880 en 1940 (=
Scriptie kerkgeschiedenis Universiteit
Leiden 1994); idem, ‘De wissel verlegd. Over
het gereformeerde kerkrecht rond de kwes-
tie-Geelkerken’, in: Harinck (red.), De kwes-
tie-Geelkerken, 147-159; L.C. van Drimmelen
‘Kerk of kerken’, in: L.C. van Drimmelen
e.a. (red.) Kerk in orde. Opstellen voor E. Hazelaar
(Kampen 1987) 68-76.
84 saa, aca, 13, Notulen classis, 27 mei 1925,
Artikel 6 (= Memorandum-Geelkerken, 21).
85 Smitt was lid van i.v.m.b.o.
86 saa, aca, 13, Notulen classis, 27 mei 1925,
Artikel 7 (= Memorandum Geelkerken, 21-24.
87 ag, 48, Classis en synode, Verslag classis-
vergadering 22 april 1925. Zie ook ag, 47,
‘Correspondentie Classis’, 10 oktober 1925, J. K.
van Loon aan H.C. van den Brink, Uittreksels
uit de rapporten van verschillende classisvergade-
ringen.
88 saa, aca, 22 april 1925, Artikel 45-46 (=
Memorandum-Geelkerken, 18-20). Het verslag
van Van Loon stemt overeen met A. Naafs,
die een halfjaar later schreef dat het briefje
door de afvaardiging uit Amsterdam-Zuid
niet mocht worden voorgelezen en dat toen
de bewuste verklaring van de commissie
kwam. Zie ‘Aan de redactie’, Overtoomsche
Kerkbode, 6 december 1925. Hij reageerde op
een verklaring van de commissie in De
Standaard van 31 oktober 1925, ‘De waarheid
betreffende “Het briefje” en “Het kamer-
tje”’, die in hun weergave van de gebeurte-
nissen de notulen volgden. 
89 Ze waren tevoren gedrukt, een exem-
plaar in saa, aca, 22, Zaak dr. J.G. Geelkerken.
90 Zie ook Nadere mededelingen, 10-12. De
 notulen zwijgen over deze discussie. Zie ook
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De Heraut, 11 oktober 1925, en saa, aca, 13,
Notulen classis, 13 oktober 1925, Artikel 37.
91 Zie Memorie-ps, 6-10, bladzijde 8 onder d,
22 juni 1925, van de kerkenraad van Amster -
dam-Zuid aan de particuliere synode Noord-
Holland. 
92 Later werd het feit dat het briefje niet di-
rect nadat het gevonden was bij Van Schelven
was terugbezorgd tot een aanklacht tegen
Geelkerken als zijnde hoogst onfatsoenlijk.
Zie De Heraut, 11 oktober 1925.
93 saa, aca, 22, Zaak dr. J.G. Geelkerken, 26 mei
1926, van de kerkenraad van Amsterdam-
Zuid aan de classis Amsterdam. Zie Memorie-
Amsterdam-Zuid, 24-25. Twee weken later
ging de kerk van Amsterdam-Zuid in appèl
bij de particuliere synode. Zie Acta ps Noord-
Holland, Bijlage x en xi, 22 juni 1925, van de
kerkenraad van Amsterdam-Zuid aan de
particuliere synode, met drie bijlagen.
94 saa, aca, 22, Zaak dr. J.G. Geelkerken, 25 mei
1925, van Van der Schaar/Van Beek, aan de
classis Amsterdam; 26 mei 1925, H. van der
Schaar aan de classis Amsterdam; dossier-
Van Kooten, 25 mei 1925, A. van Kooten aan
de classis Amsterdam. Op de vergadering
van 10 juni lagen opnieuw enkele brieven op
tafel over het uitblijven van de reactie van de
kerkenraad. De afgevaardigden van Amster -
dam-Zuid verklaarden dat het antwoord
onderweg was. 
95 saa, aca, 13, Notulen classis, 27 mei 1925,
Artikel 8; saa, aca, 32, Tucht. Bezwaarschriften
van gemeenteleden (1897-1956), 23 mei 1925, van
G.C. van Kerkhof aan de classis Amsterdam.
96 Zie ag, 37, Aantekeningen etc, 30 mei 1925,
van Joh.C. Brussaard aan J.G. Geelkerken,
met een afschrift van het briefje van Van
Schelven. Hij wist daarvan reeds uit een
brief van zijn zoon, ag, 59, ‘Reis Heemskerck
en Tromp’, 27 mei 1925, van N.G. Geelkerken
aan J.G. Geelkerken. Brussaard had het
briefje aan Ida Geelkerken laten zien. 
97 saa, aca, 22, Zaak dr. J.G. Geelkerken, 5 juni
1925, van J.G. Geelkerken aan de classis
Amsterdam. Zie Memorandum-Geelkerken, 25.
98 saa, aca, 13, Notulen classis, 10 juni 1925,
Artikel 22 (= Memorandum-Geelkerken, 25).
99 saa, aca, 22, Zaak dr. J.G. Geelkerken, 16 juni
1925, van J.G. Geelkerken aan classis
Amsterdam, Memorandum-Geelkerken, 25-26. 
100 saa, aca, 13, Notulen classis, 17 juni 1925,
Artikel 35-36 (= Memorandum-Geelkerken, 

26-27). Het rapport in het handschrift van
Breukelaar in saa, aca, 22, Zaak dr. J.G. Geel -
kerken. 
101 Een exemplaar van de ter classis rond-
gedeelde vragen trof ik aan in saa, aca, 22,
Zaak dr. J.G. Geelkerken. 
102 Over deze repliek zie men ag, 47,
‘Correspondentie Classis’, 19 juni 1925, van
Joh.C. Brussaard aan J.G. Geelkerken, met
adviezen over de antwoorden, die Geel ker -
ken voor een deel ook heeft overgenomen.
103 ag, 62, Brieven 1925 (1), 18 juni 1922, van
B. Wielenga aan J.G. Geelkerken.
104 saa, aca, 22, Zaak dr. J.G. Geelkerken, 
22 juni 1925, van J.G. Geelkerken aan de
classis Amsterdam (= Memorandum-Geel -
kerken, 28-32). Zie hierover Vragen, mij voorge-
legd door de classis Amsterdam der Gereformeerde
Kerken, en mijn antwoord daarop (Amsterdam
1925).
105 Met een verwijzing naar J. Calvijn,
Commentarii in primum librum Mosis, vulgo
Genesis, ed. J. J. Schipperi, 16.
106 Met een verwijzing naar A. Kuyper,
Encyclopaedie, iii, 68.
107 Met een verwijzing naar F.W. Gros heide,
‘Christuservaring’ (Kampen 1918 = Schild en
Pijl, jaargang, nr. 7) 13-14.
108 Met een verwijzing naar H. Bavinck,
Gereformeerde dogmatiek, i, 476 (tweede druk).
109 saa, aca, 13, Notulen classis, 23 juni 1925,
Artikel 45-46 (= Memorandum-Geelkerken, 28-
33).
110 Geelkerken, Vragen, mij voorgelegd. Uit -
gever was, als steeds, W. ten Have. 
111 Acta ps Noord-Holland, Bijlage xi, 23 juni
1925, van J.G. Geelkerken aan de particuliere
synode, met negen bijlagen. 
112 saa, aca, 13, Notulen classis, 8 juli 1925,
Artikel 57 (= Memorandum-Geelkerken, 33).
113 saa, aca, 13, Notulen classis, 8 juli 1925,
Artikel 58-60 (= Memorandum-Geelkerken, 
33-43, met een zeer uitvoerig rapport van de
commissie van advies). Het origineel in saa,
aca, 22, Zaak dr. J.G. Geelkerken.
114 saa, aca, 22, Zaak dr. J.G. Geelkerken, 11 juli
1925, van J.G. Geelkerken aan de classis
Amsterdam (= Memorandum-Geelkerken, 43);
saa, aca, 13, Notulen classis, 15 juli 1926,
Artikel 68.
115 saa, aca, 13, Notulen classis, 15 juli 1925,
Artikel 66-71 (= Memorandum-Geelkerken, 43-
44, met daarin de reactie naar Geelkerken).
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Het voorstel daartoe in saa, aca, 22, Zaak 
dr. J.G. Geelkerken.
116 saa, aca, 13, Notulen classis, 15 juli 1925,
Artikel 69 (= Memorie-Amsterdam-Zuid, 27).
117 saa, aa-z, 18, Notulen kerkenraad, 4 juni
1924. Zie ook saa, aca, 22, Zaak dr. J.G. Geel -
kerken, dossier-Van Kooten, 2 juni 1925, van
A. van Kooten aan de kerkenraad van
Amster dam-Zuid (afschrift). 
118 Afdruk, 4-6.
119 saa, aa-z, 18, Notulen kerkenraad, 11 juni
1925. Zie ook Afdruk, 6.
120 saa, aca, 22, Zaak dr. J.G. Geelkerken, dos-
sier-Van Kooten, 17 juni 1925, van A. van
Kooten aan de kerkenraad van Amsterdam-
Zuid (afschrift). Zie ook Afdruk, 6.
121 saa, aa-z, 18, Notulen kerkenraad, 18 juni
1925, en Afdruk, 6-7.
122 saa, aa-z, 18, Notulen kerkenraad, 18 juni
1925. Zie ook saa, aca, 22, Zaak dr. J.G. Geel -
kerken, dossier-Van Kooten, 22 juni 1925, van
Van Kooten aan de classis Amsterdam.
Afdruk, 7. 
123 saa, aa-z, 18, Notulen kerkenraad, 25 juni
1925.
124 saa, aca, 22, Zaak dr. J.G. Geelkerken, dos-
sier-Van Kooten, 30 juni 1925, van Van
Kooten aan de classis Amsterdam.
125 saa, aca, 13, Notulen classis, 15 juli 1925,
Artikel 71.
126 saa, aa-z, 18, Notulen kerkenraad, 23 juli
1925. Zie ook de notulen van 25 juni 1925.
127 Toen een antwoord naar hun zin te lang
uitbleef, wendden zij zich tot de classis,
maar het antwoord was al onderweg, zo
meldden de afgevaardigden van Amster dam-
Zuid. Zie saa, aca, 22, Zaak dr. J.G. Geelkerken,
10 juni 1925, van Van H. van der Schaar/ 
E. van Beek c.s. aan de classis Amsterdam; 
12 juni 1925, van de kerkenraad van Amster -
dam-Zuid aan H. van der Schaar/E. van Beek
(afschrift). 
128 saa, aca, 22, Zaak dr. J.G. Geelkerken, 12 juni
1925, van de kerkenraad van Amsterdam-
Zuid aan H. van der Schaar/E. van Beek (af-
schrift). Zie hierover saa, aa-z, 18, Notulen
kerkenraad, 22 mei 1925.
129 saa, aca, 22, Zaak dr. J.G. Geelkerken, 
16 juni 1925, van H. van der Schaar /E. van
Beek c.s. aan de classis Amsterdam; saa, aca,
13, Notulen classis, 17 juni 1925, Artikel 37.
130 saa, aca, 13, Notulen classis, 23 juni 1925,
Artikel 47.

131 E. van Beek e.a., 4 januari 1926, aan de
generale synode van Assen (betr. de recensie
van Obermans prekenbundel).
132 De kerkenraad had eerst inzage willen
hebben in de redenen die de classis had ge-
had om te concluderen dat de zaak niet goed
was afgehandeld. Zie saa, aca, 13, Notulen
classis, 22 april 1925, Artikel 43; saa, aca, 22,
Zaak dr. J.G. Geelkerken, 4 april 1925, van de
kerkenraad van Amsterdam-Zuid aan H. van
der Schaar. Eenzelfde brief aan H. Kremer
(in saa, aca, 22, Zaak dr. J.G. Geelkerken,
Memo rie-Kremer).
133 saa, aca, 22, Zaak dr. J.G. Geelkerken,
Memorie-Kremer. Waarschijnlijk werd het
antwoord besproken op de kerkenraadsver-
gadering van 22 mei 1925, maar heeft de af-
handeling daarvan nog even op zich laten
wachten. Zie saa, aa-z, 18, Notulen kerken-
raad, 22 mei 1925. Overigens werd zowel het
antwoord aan Van der Schaar als dat aan
Kremer mondeling toegelicht, hetgeen ook
tot enige vertraging kan hebben geleid.
134 Overtoomsche Kerkbode, 28 juni 1924.
135 saa, aca, 22, Zaak dr. J.G. Geelkerken, 11 juni
1925, van de kerkenraad van Amsterdam-
Zuid aan H. van der Schaar (afschrift).
136 saa, aca, 22, Zaak dr. J.G. Geelkerken, 
16 juni 1925, van H. van der Schaar aan de
classis Amsterdam. Merkwaardigerwijze is
er geen brief van Kremer bewaard gebleven,
hoewel uit latere besluitvorming kan wor-
den opgemaakt dat hij die wel geschreven
heeft. Zie ook saa, aa-z, 18, Notulen kerken -
raad, 9 juli 1925. Kremer meldde dat hij zich
tot de classis zou wenden.
137 saa, aca, 13, Notulen classis, 23 juni 1925,
Artikel 49.
138 ag, 48, Classis en synode, Verslag classis-
vergadering 22 april 1925. 
139 saa, aca, 13, Notulen classis, 22 april 1925,
Artikel 46. 
140 De belangrijke rol van Waterink is tot
nog toe onderbelicht gebleven, maar hij
werd door de tegenstanders van Geelkerken
vanwege die rol zeer gewaardeerd. Het is
zeer waarschijnlijk dat hij hieraan zijn be-
noeming tot bijzonder hoogleraar te danken
heeft gehad. Zie Aalders, 125 jaar FdG, 151-
153. B. van Schelven heeft bij de besluitvor-
ming van curatoren vu omtrent de voor-
dracht van een hoogleraar pedagogiek aan
directeuren vu een beslissende rol gespeeld. 
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141 saa, aca, 13, Notulen classis, 1 april 1925.
Zie ook Memorandum-Geelkerken, 17.
142 Zie bijvoorbeeld C. Houtman, ‘Achter
de schermen van de synode van Assen. Prof.
dr. C. van Gelderen en de kwestie Dr. J.G.
Geelkerken’, gtt 80 (1980) 178-201.
143 ag, 62, Brieven 1925 (1), 3 juli 1925, van 
A. Slob aan J.G. Geelkerken. Slob studeerde
vanaf 1895 rechten aan de vu en was een dis-
puutgenoot van Geelkerken. Hij was van
1908-1941 burgemeester van de Haarlem -
mer meer. 
144 Zie H.G. Cannegieter, Dr. J.G. Geelkerken
(Dordrecht z.j. = overdruk uit Morks
Magazijn, april 1926).
145 Zie ook een brief van 4 februari 1925,
van A. van der Aaken aan de kerkenraad van
Amsterdam-Zuid. Daarin is sprake van een
uitgeschreven vergadering van 31 januari
1925, georganiseerd door Van der Schaar en
enkele anderen. De briefschrijver was met
een bekende ter vergadering gegaan. Toen
bleek dat ze niet waren uitgenodigd, dien-
den ze weer te vertrekken. Zie ook Marinus,
Het oordeel zuiver, 28-31, waaruit blijkt dat er
inderdaad sprake is geweest van groepsvor-
ming. De eerste keer kwamen de malcon-
tenten samen op 31 januari, de tweede keer
op 4 april 1925. Ook daarna werd nog her-
haaldelijk vergaderd. Marinus keert zich
hier tegen K. van den Berg, Toelichting om-
trent de kwestie-Geelkerken (Amsterdam z.j.)
en wijst erop dat zijn bezwaarschrift niet op
die samenkomsten was besproken. Ook de
kerkenraad sprak over een actie die tegen
dr. Geelkerken werd gevoerd, saa, aca, 22,
Zaak dr. J.G. Geelkerken, 16 april 1925, van de
kerkenraad Amsterdam-Zuid aan de classis
Amsterdam. Zie ook Overtoomsche kerkbode,
29 november 1925, E. van Beek e.a., ‘In ge -
zonden’, en K. van den Berg, ‘Ingezonden
reactie’. Dit laatste bericht werd een week
later vanwege drukfouten opnieuw geplaatst.
Ook ontvingen kerkenraad en Geelkerken
van de betrokkenen brieven waarin zij be-
zwaar aantekenden tegen deze voorstelling
van zaken. Zie onder meer ag, 62,  Brieven 1925 ,
16 september 1925, van G.C. van Kerk hof aan
J.G. Geelkerken. Ook Kuiper gaat uit van
een gecoördineerde actie tegen Geelkerken,
zie Kuiper, De voormannen, 535, noot 91. 
146 Zie 6 januari 1926, van G.C. van Kerk -
hof aan de generale synode, die net als

Marinus benadrukte dat van een samen-
zwering geen sprake was. 
147 Naar aanleiding van Oude vragen en een
nieuw antwoord, 17. Er was sprake van ‘een
 actie, door een kleine maar roerige groep
gemeenteleden reeds geruimen tijd tegen
mij gevoerd’. Geelkerken was door ieder
van de onder tekenaars persoonlijk gevraagd
of hij hen op het oog had, maar had gewei-
gerd te antwoorden. De bezwaarden melden
hun kritiek op deze passage aan Geel ker -
ken, zie o.a. ag, 62, Brieven 1925 (2) en aan de
kerkenraad. Helaas is het dossier van de in-
gekomen stukken over de laatste maanden
van 1925 niet compleet. Een klein deel ervan
is terechtgekomen in hdc, Archief 99, in-
ventarisnummer 298, Inge komen stukken.
Daarbij onder meer een brief d.d. 19 oktober
1925, van G.C. van Kerk hof aan de kerken-
raad van Amsterdam-Zuid, waarin hij zich
over deze aantijging beklaagt. In saa, aa-z,
18, Notulen kerkenraad, 19 november 1925,
wordt een brief genoemd van ‘br. H. van der
Schaar en anderen’, die in handen wordt ge-
steld van een commissie.
148 Zie E. van Beek e.a., 4 januari 1926, aan
de generale synode van Assen = Acta bgs Assen
1926, Artikel 109.
149 Harinck, ‘Gereformeerden en de mo-
derne cultuur’, in: Harinck (red.), De kwestie-
Geelkerken, 81; K. van Bekkum, ‘“Naar de
klaarblijkelijke bedoeling zintuiglijk waar-
neembaar”. De kwestie-Geelkerken in theo-
logiehistorisch perspectief’, in: Harinck (red.),
De kwestie-Geelkerken, 87-108, aldaar 94, noemt
Woltjer als bron van deze passage en verwijst
naar J. Woltjer, ‘Ideëel en reëel’, in: J. Woltjer,
Verzamelde redevoeringen en verhandelingen
(Amsterdam 1931) 178-235; zie ook H. van der
Laan, Jan Woltjer (1849-1917), die dit aan de or-
de stelt op de bladzijden 95-97. Omdat Geel -
kerken zelf later in dit verband naar Woltjer
zal verwijzen, lijkt dat de betere verklaring.
Zie Geelkerken, Mijn antwoord aan de synode.
Mechanische binding of organische vrijheid in -
zake Schriftbeschouwing (Amsterdam 1926) 32.
150 Ook voerde hij enkele malen formele
bezwaren aan, die weinig bijdroegen aan
een soepele afhandeling van de zaak. Zo
hield hij de commissie eens voor dat hem
niet eens was gemeld wie daarin zitting
hadden en dat hij om die reden niet ant-
woordde. Daar hij op 1 april zelf in gesprek
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met die commissie was geweest, was hem
die samenstelling bekend.
151 Zie hiervoor. Uitgeverij Bosch en
Keuning in Baarn reageerde op de verschij-
ning van de brochure met een telegram
waaruit de teleurstelling sprak dat Geel -
kerken niet met hen in zee was gegaan. Zie
ag, 62, ‘Brieven 1925’ (1), 25 juni 1925, van
Bosch en Keuning aan J.G. Geelkerken.
Geelkerken was op dat moment met hen in
onderhandeling over de uitgave van een
nieuw tijdschrift. Van Ten Have ontving
Geelkerken f 50,- als honorarium, voor elke
volgende druk f 25,-. 
152 Zie ag, 62, ‘Brieven 1925 ’ (1), 24 juni 1925,
van Joh.C. Brussaard aan J.G. Geelkerken.
Brussaard had Geelkerken tevens geadvi-
seerd de hem gestelde vragen te publiceren
in de Overtoomsche Kerkbode. Hij verwees naar
de reacties op zijn brochure Gereformeerde
 beschouwing over het Schriftgezag. Referaat
gehouden op het eerste congres van Gereformeerde
Studenten te Zeist 13 september 1919 (Utrecht
1919), waarin hij had gewezen op de oud-
oosterse achtergrond van het scheppings-
verhaal. T. Ferwerda (Noord-Hollandsch
Kerkblad) had erop gewezen hoe Brussaard
hier geheel en al op de bodem van de belijde-
nis stond. Zie ook de boekbespreking hier-
van van J. Ridderbos, gtt 20 (1919-1920) 253-
255, waarin Ridderbos deze brochure ‘van
blijvende waarde’ noemde.
153 saa, aca, 13, Notulen classis, 23 juni 1925,
Artikel 50 (= Memorandum-Geelkerken, 32).
B.A. Knoppers, Pilaar en vastigheid, 5, spreekt
over een ‘Judas-figuur’ die op de vergade-
ringen aanwezig moet zijn geweest. 
154 Geelkerken, Vragen, mij voorgelegd,
‘Voorwoord’. Het is wellicht een impliciete
verwijzing naar Dr Kuyper voor de synode. Eene
bijdrage tot de kennis van onze synodale organisa-
tie (Amsterdam 1886). Daarin beschrijft
Kuyper de benauwde situatie in de Willems -
kerk te ’s-Gravenhage toen hij zich voor de
synode moest verantwoorden. ‘Men kán er
schier niet anders dan onfrisch en ongeeste-
lijk in verkeeren.’ Hier kan nog aan toege-
voegd, dat alles in het geheim toeging.
155 Het werd uiteindelijk Oude vragen en een
nieuw antwoord. De classis Amsterdam der
Gereformeerde Kerken nogmaals te woord gestaan
(Amsterdam 1925).
156 ag, 62,  Brieven 1925 (1), 25 juni 1925, van

H.C. van den Brink aan J.G. Geelkerken. 
157 ag, 62,  Brieven 1925 (1), 29 juni 1925, van
H.C. van den Brink aan J.G. Geelkerken. 
158 ag, 62,  Brieven 1925 (1), 27 juni 1925, van
W. ten Have aan J.G. Geelkerken, met de ver-
melding dat de eerste druk die avond om
20.00 uur was uitverkocht. Op 30 juni kon
hij melden dat de vierde druk ter perse was.
159 Vgl. Silvanus, ‘De wondeplek’. Als motto
is daaraan toegevoegd de klacht van Jezus
over Jeruzalem dat de profeten stenigt uit
Mattheus 23:37. 
160 Zie hoofdstuk x.
161 saa, aa-z, 18, Notulen kerkenraad, 8 okto-
ber 1925, en de bijbehorende corresponden-
tie in saa, aa-z, 63, Ingekomen stukken. Zie
ook Overtoomsche Kerkbode, 18 oktober 1925.
Daarin kon de gemeente lezen dat Van
Dijken met onmiddellijke ingang vrijge-
steld was van al zijn verplichtingen en dat
hem per 1 januari 1926 emeritaat zou wor-
den verleend. Dat werd uiteindelijk 1 juni
1926.
162 ag, 62,  Brieven 1925 (1), 18 juni 1925, van
B. Wielenga aan J.G. Geelkerken.
163 ag, 62,  Brieven 1925 (1), 15 juni 1925, van
C. van Gelderen aan J.G. Geelkerken; J.G.
Geelkerken, ‘De Beginselverklaring der
kerkelijke conferentie 11-13 oktober 1926 te
Amsterdam’, Woord en Geest, 7 januari 1927.
164 ag, 53, Losse stukken, 10 januari 1927, van
F.W. Grosheide aan J.G. Geelkerken.
165 ag, 53, Losse stukken, 14 januari 1927, van
J.G. Geelkerken aan F.W. Grosheide (af-
schrift, op de brief van Grosheide aan Geel -
kerken van 10 januari 1927).
166 ag, 62,  Brieven 1925 (1), enkele briefjes en
enkele telegrammen.
167 ag, 62,  Brieven 1925 (1), 3 juni 1925, van
N.G. Geelkerken aan J.G. Geelkerken; ag,
85, Correspondentie, 1924-1927, 2 maart en 4 juni
1925, van W.M. le Cointre aan J.G. Geelker -
ken; Brieven 1925 (1), 4 juli 1925, van B. ter Haar
Romeny aan J.G. Geelkerken.
168 ag, 59, ‘Heemskerck en Tromp’, z.d. van
I.J. Geelkerken-Kardoes aan J.G. Geelkerken.
169 ag, 71, Correspondentie 1925, 13 juni 1925,
van S.A. Antonides aan J.G. Geelkerken.
170 ag, 62, ‘Brieven 1925’ (2), 11 november
1925, A. Antonides aan J.G. Geelkerken. Een
rouwkaart in hdc, Archief 99 (= Archief
Gereformeerde Kerk Amsterdam-Zuid ov),
298, Ingekomen stukken 1925. Andere ingeko-
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men stukken uit dit jaar zijn in het archief
van de kerk van Geelkerken terechtgekomen. 
171 saa, aa-z, 18, Notulen kerkenraad, 
22 oktober 1925.

viii
1 saa, aa-z, 18, Notulen kerkenraad, 6 augus-
tus 1925. Initiatiefnemer was R.H. Woltjer. 
2 Amsterdamsche Kerkbode. Officieel orgaan van
de Gereformeerde Kerk van Amsterdam, 2 augus-
tus 1925, ‘De classe Amsterdam’. Opgeno -
men in Geelkerken, Nadere mededeelingen, 
25-26.
3 Een verwijt dat eerder had geklonken op
de classisvergadering van 8 juli 1925. Over
de ergernis die de publiciteit teweegbracht
bij de classis zie men ook Knoppers, Pilaar en
vastigheid, 3-7.
4 Amsterdamsche Kerkbode, 2 augustus 1925,
‘Waar het om gaat?’. Opgenomen in Geel -
kerken, Nadere mededeelingen, 26-27. De
schrijver wordt aangeduid met zijn initia-
len J.K. 
5 saa, Archief Gereformeerde Kerk Amster -
dam, 93, Ingekomen stukken, 7 augustus 1925,
van de kerkenraad van Amsterdam-Zuid
aan de kerkenraad van Amsterdam. 
6 Overtoomsche Kerkbode, 16 augustus 1925,
‘Waardig?’. Opgenomen in Geelkerken,
Nadere mededeelingen, 28-31. 
7 Vermoedelijk was het van de hand van
R.H. Woltjer. Zie saa, aa-z, 18, Notulen kerken-
raad, 6 augustus 1925.
8 saa, aa-z, 18, Notulen kerkenraad, 5 novem-
ber en 3 december 1925; saa, Archief Gere -
for meerde Kerk Amsterdam, 93, Ingekomen
stukken, 12 november 1925, van de Gerefor -
meerde Kerk van Amsterdam-Zuid aan de
Gereformeerde Kerk van Amsterdam; saa,
Gereformeerde Kerk van Amsterdam, 24,
Notulen kerkenraad, 12 en 19 november 1925. 
9 Aalders, Een handjevol verkenners? 83-105.
10 saa, aca, 22, Zaak dr. J.G. Geelkerken, 
5 september 1925, van J.G. Geelkerken aan
de classis Amsterdam (= Memorandum-
Geelkerken, 46-53). Geelkerken, Oude vragen
en een nieuw antwoord.
11 Zie ag, 62, ‘Brieven 1925 ’ (1), 21 augustus
1925, van Joh.C. Brussaard aan J.G. Geelker -
ken. Ook blijkt uit deze brief dat ze binnen-
kort mondeling zouden overleggen. Wel -
licht waren daar meer mensen bij betrokken. 
12 saa, aca, 13, Notulen classis, 9 september

1925, Artikel 4e (= Memorandum-Geelkerken,
44-45, en Memorie-Amsterdam-Zuid, 27-28).
Het besluit om Geelkerken niet meer af te
vaardigen werd genomen op de kerken-
raadsvergadering van 3 september 1925. Zie
saa, aa-z, 18, Notulen kerkenraad, 3 september
1925. Blijkens de aantekening van A. Naafs
over die vergadering bestreed C. Linde -
boom dat Geelkerken onaangenaam was
 behandeld. Zie ag, 48, Classis en synode,
Rapport classicale vergadering 9 september
1925.
13 saa, aca, 32, Tucht. Bezwaarschriften van
 gemeenteleden 1897-1956, 8 september 1925,
van E. van Beek e.a. aan de classis Amster dam.
De bijlagen zijn niet bewaard gebleven. 
14 saa, aca, 13, Notulen classis, 9 september
1925, Artikel 4d. 
15 saa, aca, 22, Zaak dr. J.G. Geelkerken, 7 sep-
tember 1925, van H. van der Schaar e.a. aan
de classis Amsterdam. 
16 saa, aca, 13, Notulen classis, 9 september
1925, Artikel 4d. Zie ook de notulen van 
23 september 1925, Artikel 27.
17 saa, aca, 13, Notulen classis, 9 september,
Artikel 5, en 23 september 1925, Artikel 24 
(= Memorandum-Geelkerken, 44-45 en 46-58;
Memorie-Amsterdam-Zuid, 28).
18 saa, aca, 13, Notulen classis, 9 september
1925, Artikel 6. Dit staat niet in het Memo ran -
dum-Geelkerken (bestemd voor de synode),
want deze zaak was in principe opgelost.
Het rapport in saa, aca, 22, Zaak dr. J.G. Geel -
kerken.
19 ag, 47, ‘Correspondentie Classis ’, 1924-1925,
14 september 1925, van de commissie van
 advies aan J.G. Geelkerken (= Memorandum-
Geelkerken, 52).
20 saa, aca, 22, Zaak dr. J.G. Geelkerken, 
15 september 1925, van J.G. Geelkerken aan
de classis Amsterdam (= Memorandum-Geel -
kerken, 52-53).
21 Geelkerken werd in deze weigering ge-
steund door zijn kerkenraad, die hem dit
had geadviseerd. Zie aca, 13, Notulen classis,
23 september 1925, Artikel 24 (= Memoran -
dum-Geelkerken, 57).
22 Knoppers, Pilaar en vastigheid, 30. Zie saa,
aca, 13, Notulen classis, 12 maart 1924, Artikel
4 (benoeming commissie van onderzoek), 
11 juni 1924, Artikel 10 (verslag). Smit ging in
beroep, maar toen zat Geelkerken niet lan-
ger in de commissie. Blijkbaar was hij toen
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te omstreden geworden. Zie Notulen classis,
10 september 1924.
23 ag, 47, ‘Correspondentie Classis’, 1924-1925,
18 september 1925, van commissie van
 advies aan J.G. Geelkerken (= Memorandum-
Geelkerken, 53).
24 saa, aca, 22, Zaak dr. J.G. Geelkerken,
21 september 1925, van J.G. Geelkerken aan
commissie van advies (= Memorandum-Geel -
kerken, 53-55). Zie ook ag, 62,  Brieven 1925 (2),
18 september 1925, van H.C. van den Brink
aan J.G. Geelkerken. Geelkerken had Van den
Brink om advies gevraagd over het citeren. 
25 saa, aca, 13, Notulen classis, 22 april 1925,
Artikel 43.4. Het origineel heb ik niet kun-
nen vinden. Een kopie daarvan in ag, 48,
Archief, diverse correspondentie, ca. 1924-1936.
Van Erk protesteerde tegen de actie die in
Amsterdam-Zuid tegen Geelkerken werd
gevoerd. Hij noemde daarnaast de negatieve
houding van Vonkenberg ten opzichte van
Geelkerken.
26 ag 9, ‘Varia’ ca. 1920-1926, 19 september
1925, van S. van Erk aan de classis Amster dam
(afschrift). Het origineel is niet bewaard ge-
bleven. 
27 ag 9, ‘Varia’ ca. 1920-1926, 19 september
1925, van S. van Erk aan de classis Amster -
dam (afschrift). Geelkerken citeerde in zijn
antwoord aan de classis uit deze brief.
28 Geelkerken refereerde hier aan de clas-
sisvergadering van 8 juli 1925, toen Schouten
dit zou hebben beweerd. De notulen ver-
melden daarover niets.
29 saa, aca, 13, Notulen classis, 23 september
1925, Artikel 23 en 24 (= Memorandum-Geel -
kerken, 46-57). Zie ook Op weg naar de synode
(Amsterdam 1926).
30 saa, aca, 13, Notulen classis, 23 september
1925, Artikel 22. Zie ook ag, 48, Classis en synode,
Verslag classisvergadering 23 september
1925. Deze kwestie is niet in het Memoran -
dum-Geelkerken opgenomen. 
31 Van Erk nam hiermee geen genoegen en
schreef opnieuw een brief aan de classis, zie
ag, 9, ‘Varia’ ca. 1920-1926, 12 oktober 1925.
Daarin vroeg hij behandeling van de zaak in
het bijzijn van Vonkenberg en hemzelf. Zie
verder bij noot 59. 
32 saa, aca, 13, Notulen classis, 23 september
1925, Artikel 24 (= Memorandum-Geelkerken,
46-57; Memorie-Amsterdam-Zuid, 28).
33 ag, 48, Classis en synode, Verslag classis-

vergadering 23 september 1925. 
34 Zie hierover Geelkerken, Op weg naar de
synode, 35-41. De considerans is gedeeltelijk
opgenomen in de Acta ps Noord-Holland, 187-
196. Geelkerken heeft dit tweede rapport
nooit toegezonden gekregen, de classis
heeft zich er niet over uitgelaten, het stuk
heeft geen officiële status. Het bestaat in fei-
te niet, de publicatie ervan in officiële Acta is
daarom onjuist. Dat bevestigt het gevoelen
van Amsterdam-Zuid, dat men Geelkerken
per se veroordeeld wilde krijgen. 
35 saa, aca, 22, Zaak dr. J.G. Geelkerken, z.d.,
Voorstel van de commissie van advies over
de brief van Geelkerken van 5 september 
(= Memorandum-Geelkerken, 56).
36 De namen van D. Sikkel en W.G. Harren -
stein worden genoemd in het verslag t.b.v.
de kerkenraad, ag, 48, Classis en synode 1924-
1925. Beiden waren lid van i.v.m.b.o.
37 Vanaf het eerste contract met de gkn
hadden de theologische hoogleraren van de
vu het recht als adviserend lid de zittingen
der synode bij te wonen. Vanaf 1896 werden
alle zaken eerst besproken in een commissie
van preadvies. De hoogleraren waren lid van
de belangrijkste deputaatschappen en com-
missies. Zie Kuiper, De voormannen, 336;
Aalders, 125 jaar FdG, 59-62. De hoogleraren
van Kampen waren in dienst van de kerken
en het advieswerk behoorde daarom per de-
finitie tot hun taak.
38 Zie voor dit advies saa, aca, 13, Notulen
classis, 13 oktober 1925, Artikel 37. Zie ook
Memorandum-Geelkerken, 58-59.
39 saa, aa-z, 18, Notulen kerkenraad, 8 oktober
1925.
40 Opmerkelijk is dat Van Loon kerkrech-
telijk advies aan H.H. Kuyper had gevraagd,
maar dat deze hem dat had geweigerd. Zie
ag, 48, Classis en synode 1924-1925, Verslag
classis 23 september 1925.
41 vu, Archief FdG, inventarisnummer 117,
Ingekomen stukken, 10 oktober 1925, van de
kerkenraad van Amsterdam-Zuid aan de
FdG; inventarisnummer 114, Notulen, 14 ok-
tober 1925, van de FdG aan de kerkenraad
van Amsterdam-Zuid (afschrift). Het ver-
zoek van de classis trof ik nergens aan. Zie
ook H.H. Kuyper, ‘Het advies der hoog -
leeraren’, De Heraut, 1 november 1926, en 
V. Hepp, ‘Het advies der hoogleeraren’, De
Reformatie, 16 oktober 1925. De ingekomen
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stukken over de maanden oktober-decem-
ber 1925 ontbreken (op een enkel stuk na)
aan saa, aa-z, 63.
42 Woord en Geest, 20 november 1925,
‘Kerkeraadsleden van Amsterdam-Zuid
naar Kampen’. De hoogleraren van Kampen
zagen hun advies niet als een veroordeling
van Geelkerken. Het bericht is overgenomen
uit De Telegraaf. 
43 Op weg naar de synode, 12-19, in het bijzon-
der blz. 17. Zie ook H.H. Kuyper, ‘Het advies
der hoogleeraren’, De Heraut, 1 november
1925.
44 saa, aa-z, 18, Notulen kerkenraad, 15 okto-
ber 1925, met de tekst van de verklaring. De
verklaring werd opgenomen in het kort ver-
slag van de kerkenraadsvergadering, Over -
toomsche Kerkbode, 18 oktober 1925. Zie ook
Woord en Geest, 30 oktober 1925, ‘Het profes-
soraal advies’, van H.C. van den Brink.
45 saa, aa-z, 18, Notulen kerkenraad, 15 en 
22 oktober 1925. De toespitsing van de vraag
naar aanleiding van Hepp, ‘Het advies der
hoogleeraren’, De Reformatie, 16 oktober
1925. Van het gesprek met Hepp hebben de
ouderlingen een verslag gemaakt, dat be-
waard wordt in saa, aa-z, 81, Ingekomen stuk-
ken (nota bene 1933 en 1934) en is onderte-
kend door H. Bonda en Jb. de Bruin. Het is
gedateerd 30 oktober 1925. Hepp bleef vol-
houden dat hij niets onoorbaars had gedaan.
De gesprekken met Hepp en Van Gelderen
kwamen aan de orde op 19 november 1925,
de kerkenraad besloot later op deze kwestie
terug te komen. Dat is bij mijn weten niet
gebeurd. Een verslag van een gesprek met
Van Gelderen heb ik niet aangetroffen.
46 saa, aa-z, 18, Notulen kerkenraad, 12 no-
vember 1925. N.a.v. De Heraut, ‘Het advies
der hoogleeraren’, 1 november 1925. 
47 ag, 47, ‘Correspondentie Classis’, 1924-1925,
8 oktober 1925, van de classis Amsterdam
aan J.G. Geelkerken. Deze uitnodiging staat
niet in Memorandum-Geelkerken. Wel in Op
weg naar de synode, 1, de uitnodiging om op
13 oktober 1925 te verschijnen op de verga-
dering van de classis. Voor het antwoord van
Geelkerken zie aldaar, 6-8, en saa, aca, 22,
Zaak dr. J.G. Geelkerken, 11 oktober 1925, van
J.G. Geelkerken aan de commissie van  advies.
Zie ook Memorandum-Geelkerken, 62-64.
48 saa, aca, 13, Notulen classis, 13 oktober
1925, Artikel 37 (= Memorandum-Geelkerken,

58-66; zie ook Memorie-Amsterdam-Zuid, 
29-31). Het overleg met de hoogleraren had
plaatsgevonden op 7 en 8 oktober 1925. Een
verslag is niet bewaard gebleven, evenmin is
bekend hoeveel tijd er aan de kwestie is be-
steed. Wel is bekend dat de hoogleraren niet
afzonderlijk vergaderden, maar steeds met
de commissie van advies. Zie onder. 
49 Zie hierover hoofdstuk vii.
50 Op weg naar de synode, 16.
51 Zie George Harinck en Thea Valk-Le
Cointre (red.), Jeugdbrieven van H. J. Pos (1917-
1927) (Baarn 2000) 174-175. 
52 Houtman, ‘Achter de schermen’, gtt 80
(1980) 178-201. Het archief van Van Gelderen
berust in het hdc. Het werd in 1985 geïn-
ventariseerd, later volgden nog twee aan-
vullingen. De stukken waarop Houtman
zich baseert bevinden zich in inventaris-
nummer 29a, Diverse collegedictaten. Eén ont-
werpbrief bevindt zich in inventarisnum-
mer 1, Correspondentie met familie, 1886-1925.
Ik heb hier en elders dankbaar gebruikge-
maakt van Houtmans artikel. 
53 Het is niet bekend aan welke collega
 deze brief gericht was. 
54 hdc, Archief Van Gelderen, inventaris-
nummer 29a, Diverse collegedictaten, een con-
ceptbrief van 18 oktober 1925. 
55 hdc, Archief Van Gelderen, inventaris-
nummer 29a, Diverse collegedictaten, 21 okto-
ber 1925, van C. van Gelderen aan ? (=ontwerp/
afschrift). Houtman, ‘Achter de schermen’,
gtt 80 (1980), 182-185, suggereert dat het een
brief aan Geelkerkens gemeentelid K. van
den Berg betrof, die een poging had gedaan
Van Gelderen te bewegen zijn handtekening
onder de verklaring der hoogleraren terug
te nemen. Ik acht dat zeer wel mogelijk, zie
nrc, 22 oktober 1925, met een verslag over
een bijeenkomst in Bellevue op 22 oktober
1925, waar vermeld wordt hoe Van den 
Berg zijn spijt uitsprak over het feit dat Van
Gelderen geweigerd had zijn handtekening
terug te nemen omdat hij meende dat dit de
zaak eerder zou schaden dan goed doen. 
56 Zie de ontwerpbrief aan zijn zusters Cato
en Marie te Zwolle, hdc, Archief Van Gel de -
ren, inventarisnummer 1, Correspondentie
met familie, 27 oktober 1925. 
57 Zie saa, aca, 13, Notulen classis, 13 oktober
1925, Artikel 37 (= Memorandum Geelkerken,
58-66).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40



492

58 saa, aca, 13, Notulen classis, 13 oktober
1925, Artikel 37 (= Memorandum-Geelkerken,
61).
59 saa, aca, 13, Notulen classis, 13 oktober
1925, Artikel 38; ag, 9, ‘Varia’ ca. 1920-1926, 
12 oktober 1925, van S. van Erk aan de classis
(afschrift). Het origineel heb ik nergens aan-
getroffen. Hij mocht deze op de vergade-
ring van 13 oktober 1925 komen toelichten.
Van Erk meldde daarin dat hij samen met
Geelkerkens gemeentelid A. van der Starre
(1900-1985) over de houding van Vonken -
berg een bezwaarschrift had ingediend bij
de Gereformeerde Kerk van Huizen (NH).
Later bleek dat hij als reactie daarop een
brief van een advocaat had ontvangen, die
hem meedeelde namens Vonkenberg aan-
gifte van laster te zullen doen. Een en ander
wekte op de classisvergadering van 9 decem-
ber nogal wat beroering n.a.v. een ingeko-
men stuk. Zie aca, 22, Zaak dr. J.G. Geelkerken,
1 december 1925, van Joh. Nagel-Veenhoff
aan de classis Amsterdam. De vergadering
sprak zich er niet over uit. Anders dan de
nrc van 10 december 1925 vermeldde, lag er
geen bezwaarschrift van Amsterdam-Zuid
over deze kwestie ter tafel. F.J.D. Theyse,
een dispuutgenoot van Geelkerken en advo-
caat te Bloemendaal, bood spontaan zijn
diensten aan, gratis. Zie ag, 62, Brieven 1925
(2), 18 december 1925, van F.J.D. Theyse aan
J.G. Geelkerken. Zie ook saa, aca, 13,
Notulen classis, 9 december 1925. Het archief
van de kerk van Huizen (NH) is waarschijn-
lijk niet bewaard gebleven. Navraag in 2010
bij predikant en scriba leverde althans niets
op: men wist van geen archief. 
60 saa, aca, 13, Notulen classis, 13 oktober
1925, Artikel 38, en ag, 48, Classis en synode,
Verslag van de classisvergadering 13 oktober
1925.
61 saa, aca, 13, Notulen classis, 13 oktober
1925, Artikel 48. Persoonlijk feit. Zie ook
Geelkerken, Op weg naar de synode, 19-20,
waar dit incident breed wordt uitge-
meten.
62 saa, aca, 13, Notulen classis, 13 oktober
1925, Artikel 46. Zie ook saa, aca, 22, Zaak 
dr. J.G. Geelkerken, 12 oktober 1925, van A. van
Kooten aan de classis Amsterdam; een com-
pleet dossier, inclusief alle bijlagen in Het
Utrechts Archief, gkn, 460, Ingekomen stuk-
ken Zaak-Geelkerken (Acta bgs, 1926, Artikel 8,

nr. 14). De brief van de classis aan de raad van
Amsterdam-Zuid trof ik niet aan. 
63 saa, aca, 13, Notulen classis, 13 oktober
1925, Artikel 40 (voorlezing) en 49 (advies en
discussie).
64 saa, aca, 13, Notulen classis, 13 oktober
1925, Artikel 49 (= Memorandum-Geelkerken,
58-66). Voor het raadplegen van Kuyper zie
Geelkerken, Op weg naar de synode, 9. Volgens
Knoppers, Pilaar en vastigheid, 24, was dit een
pertinente leugen. 
65 De officiële term is suspenderen. 
66 Acta ps Noord-Holland, Artikel 20 sub 6,
van de classis Amsterdam aan de particuliere
synode van Noord-Holland, d.d. 13 oktober
1925.
67 Normaal gesproken vond de vergadering
van de synode eens in de drie jaar plaats. In
geval van ‘dringende nood’ bepaalde de
 kerkorde in Artikel 50 dat een vervroegde
vergadering kon plaatshebben. 
68 Zie ag, 48, Classis en synode, Verslag
 classisvergadering 9 december 1925, blad -
zijde 8.
69 Zie hierover onder meer Geelkerken, Op
weg naar de synode, 19-30. De Acta zijn uitge -
geven, een deel van de ingekomen stukken
is opgenomen in Memorie-ps.
70 Voor het bezwaarschrift van Geelkerken
zie Acta ps Noord-Holland, Bijlage ix; voor het
bezwaarschrift van Amsterdam-Zuid zie
Acta ps Noord-Holland, Bijlage x. Geelkerken
had bezwaar gemaakt tegen het besluit van
22 april 1925 om hem een nadere verklaring
van gevoelen te vragen; tegen het besluit
van 27 mei 1925 waar besloten werd hem zes
vragen voor te leggen, en tegen het besluit
van 17 juni 1925 waarbij de classis besloot
dat hij gehouden was tot beantwoording
van elk van de gestelde vragen. De kerken-
raad maakte bezwaar tegen de besluiten van
22 april en 27 mei 1925. Zie ook Memorie-ps.
71 Zie Acta ps Noord-Holland, Artikel 6c. Toen
deze commissie haar werk niet op tijd af
had, werd besloten tot een verdaagde zit-
ting. Bovendien werd deze commissie op
 eigen verzoek uitgebreid met deputaten ad
Artikel 49 ko. Zie Acta ps Noord-Holland,
Artikel 8 i. Daartegen werd door Van den
Brink bezwaar gemaakt. Na stemming wer-
den aangewezen J.L. Schouten, D.L. Harms
(ouderling) en G. van Zeggelaar (ouderling)
en, na een tweede stemming, W. Breukelaar.
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Zie ook ag, 62, Brieven 1925 (2), 25 juni 1925,
H.C. van den Brink aan J.G. Geelkerken,
met een verslag van de vergadering van de
particuliere synode. 
72 Zie ook Memorie-ps, 40-41, 24 juli 1925,
van de kerkenraad van Amsterdam-Zuid
aan de particuliere synode, met een protest
tegen de samenstelling van de commissie.
Ook ouderlingen uit Zandvoort (10 oktober
1925, Memorie-ps, 41-42) en de kerkenraad
van Haarlem (13 oktober 1925, Memorie-ps,
42) en J.W. Spier uit Amsterdam (15 oktober
1925, Memorie-ps, 43) protesteerden tegen
deze samenstelling. Deze bezwaarschriften
zijn niet in de Acta ps Noord-Holland opge -
nomen, maar worden genoemd onder de in-
gekomen stukken, Acta ps Noord-Holland,
Artikel 18.
Voor de behandeling Acta ps Noord-Holland,
Artikel 19.
73 Het rapport inzake het bezwaarschrift
van Geelkerken in Acta ps Noord-Holland,
Bijlage xii. 
74 Op weg naar de synode, 22. 
75 Acta ps Noord-Holland, Artikel 22. 
76 Acta ps Noord-Holland,Artikel 21 en 22.
Het rapport inzake het bezwaarschrift van
de kerkenraad van Amsterdam-Zuid in Acta
ps Noord-Holland, Bijlage xiii. Aan de discus-
sie heeft Brussaard een forse bijdrage gele-
verd.
77 Acta ps Noord-Holland, Artikel 23.
78 Zie Memorie-ps, 43-44, 9 en 13 oktober
1925, van de kerkenraad Amsterdam-Zuid
aan de particuliere synode. Zie ook Acta ps
Noord-Holland, Artikel 23, en ag, 47, ‘Corres -
pondentie Classis’, 12 oktober 1925, van de
 particuliere synode aan de kerkenraad van
Amsterdam-Zuid, met de uitnodiging om
ter synode te verschijnen. 
79 Acta ps Noord-Holland, Artikel 24, 28 en 33.
80 Acta ps Noord-Holland, Artikel 31 en 33. 
81 Het antwoord op zijn bezwaarschrift ag,
9, ‘Varia’ ca. 1920-1926, 16 oktober 1926, van de
particuliere synode aan J.G. Geelkerken.
82 Acta ps Noord-Holland, Artikel 34.
83 saa, aa-z, 18, Notulen kerkenraad, 3 sep-
tember (benoeming commissie) en 29 okto-
ber 1925 (besluit inzake bezwaarschrift Van
Kooten); hua, Archief gkn, 460, Ingekomen
stukken Zaak-Geelkerken (Acta bgs, 1926,
Artikel 8, nr. 14). Het gerucht deed de ronde
dat Hepp Van Kooten zou hebben geholpen

bij de samenstelling van het bezwaarschrift.
Toen daarover op de kerkenraadsverga -
dering navraag werd gedaan, zweeg Van
Kooten. Zie saa, A-Z, 18, Notulen kerkenraad,
11 februari 1926.
84 ag, 62,  Brieven 1925 (1), 14 september 1925,
van V. Hepp aan J.G. Geelkerken; 15 septem-
ber 1925, van J.G. Geelkerken aan V. Hepp
(afschrift); 17 september 1925, van V. Hepp
aan J.G. Geel kerken.
85 ag, 62,  Brieven 1925 (2), 27 september 1925,
van J.B. Netelenbos aan J.G. Geelkerken. 
86 ag, 62,  Brieven 1925 (2), 20 september 1925,
van G. de Lugt aan J.G. Geelkerken.
87 ag, 62,  Brieven 1925 (2), 23 oktober 1925,
van J.H. Houtzagers aan J.G. Geelkerken.
Zie over de relatie tussen beiden Fr. Roze -
mond, ‘Dominee Houtzagers van Kootwijk
(1857-1940)’, jggkn 6 (1992) 45-82, aldaar 
75-76.
88 ag, 62,  Brieven 1925 (2), 21 september 1921,
van G. Buitendijk aan J.G. Geelkerken; ag,
62,  Brieven 1925 (1), 2 september 1925, van J.K.
van Loon aan J.G. Geelkerken.
89 ag, 62,  Brieven 1925 (2), 27 september
1925, A.G. Wolf aan J.G. Geelkerken. 
90 Ook talloze andere hervormden reageer-
den op de kwestie.
91 Een paar van zijn brochures worden
 genoemd in de literatuuropgave. Gijben
schreef ook talloze brieven aan Geelkerken.
92 ag, 62,  Brieven 1925 (2), 25 september
1925, van F.J.J. Buytendijk aan J.G.
Geelkerken (2 x).
93 ag, 62,  Brieven 1925 (1), 15 september
1925, van F.J.J. Buytendijk aan J.G.
Geelkerken.
94 Van Gelderen, in de rubriek Ingezonden
stukken, Overtoomsche Kerkbode, 27 september
1925. Hij verwees naar zijn artikel ‘Eene be-
langrijke ontdekking in Sinai. Korte lezing,
gehouden op de 33e jaarvergadering der
Vereeniging voor Hooger Onderwijs op
 gereformeerden grondslag, te Dordrecht, 
3 juli 1913’, gtt 14 (1913-1914) 172-181, aldaar
174-175, en de Christelijke Encyclopaedie s.v.
Chro nologie. Dit artikel moest nog verschij-
nen.
95 Overtoomsche Kerkbode, 4 oktober 1925,
‘Aan prof. dr. C. van Gelderen’, 4 oktober
1925, in de rubriek Ingezonden stukken.
96 F.J.J. Buytendijk, ‘Wat iemand zegt en
wat hij is’, Woord en Geest, 30 oktober 1925. 
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97 Harinck e.a. (red.), ‘Als Bavinck nu maar
eens kleur bekende’, 77. Zie hdc, Professoren -
krans, map Bavinck.
98 Overtoomsche Kerkbode, 11 oktober 1925,
H.L. van Bruggen, ‘Open brief aan den wel-
weerw. hooggeleerde heer prof. Dr. C. van
Gelderen, van een ongeleerde’. Een klein
dossier betreffende deze kwestie in ag, 88,
‘Archief. Oorlogs- en andere documenten’.
99 Overtoomsche Kerkbode, 18 oktober 1925,
H.L. van Bruggen, ‘Tweede en laatste open
brief aan den welweerw. hooggeleerde heer
prof. dr. C. van Gelderen, van een ongeleer-
de’, met daaraan toegevoegd de reactie van
Van Gelderen. Zie ook Overtoomsche Kerkbode,
25 oktober 1925, N.J. Verdam, ‘Open brief
aan de classis Amsterdam en de Commissie,
aan de heren professoren in de theologie in
’t algemeen en aan prof. van Gelderen in ’t
bijzonder’.
100 Veelal te vinden in ag, 62,  Brieven 1925.
101 H.H. Kuyper, ‘Ongewenste inmen-
ging’, De Heraut, 4 oktober 1925.
102 ag, 62,  Brieven 1925 (1), 22 september
1925, van J.H. Bavinck aan J.G. Geelkerken.
Bavinck was lid van i.v.m.b.o.
103 ag, 62,  Brieven 1925 (1), 13 oktober 1925,
van J.H. Bavinck aan J.G. Geelkerken. 
104 ag, 62,  Brieven 1925 (1), 3 november 1925,
van J.G. Geelkerken aan J.H. Bavinck (tele-
gram), en 9 november 1925 van J.G.
Geelkerken aan J.H. Bavinck (afschrift).
105 ag, 62,  Brieven 1925 (2), van J.G. Geel -
kerken aan Th. Tilstra (afschrift).
106 W.C.F. Scheps, ‘Een kerkelijke proef-
polder’ iv (N.G. Geelkerken), Kerknieuws, 
7 april 1972. 
107 Een en ander was ontleend aan A.
Kuyper, De engelen Gods (Kampen 1923 =
tweede druk). Het betreft een bundeling
van artikelen die in De Heraut verschenen
waren tussen 3 juni 1894 en 7 juli 1895. Toen
hierop zowel in De Heraut (4 oktober 1925)
als in De Reformatie reactie kwam, schreef de-
zelfde auteur een reactie (Overtoomsche Kerk -
bode, 11 oktober 1925, 1 en 8 november 1925).
Dat het een stuk van Woltjer was, blijkt uit
een brief van Buytendijk aan Geelker ken,
ag, 62,  Brieven 1925 (2), 27 september 1925,
van F.J.J. Buytendijk aan J.G. Geelker ken. 
108 ag, 62,  Brieven 1925 (2), 28 september
1925, van F.J.D. Theyse aan J.G. Geelkerken.
Hij meende dat er geen bezwaar was om

stukken uit de Amsterdamsche Kerkbode over
te nemen, maar hij raadde af om het briefje
van Van Schelven aan Kuyper over te nemen.
Hij achtte dat juridisch gezien niet geoor-
loofd. Wel kon Geelkerken er natuurlijk
melding van maken, hetgeen hij dan ook,
tot woede van Kuyper, deed. Zie H.H.
Kuyper, ‘Professoraal advies’, De Heraut, 11
oktober 1925. Theyse was lid van i.v.m.b.o.
Zie ook ag, 62, Brieven 1925 (2), 
9 oktober 1925, van Joh.C. Brussaard aan
J.G. Geelkerken, waarin Brussaard zijn
vriend suggereert om nog een keer op deze
kwestie terug te komen omdat de zaak zo
veel beroering wekte. Van Schelven c.s.
 reageerden op ‘het briefje’ in De Standaard,
31 oktober 1925.
109 Ze verschenen alle op 17 oktober 1925.
In ag, 62,  Brieven 1925 (2) is ook correspon-
dentie bewaard gebleven met de journalis-
ten. Exemplaren van die kranten in ag, 9,
‘Varia’ ca. 1920-1926.
110 ag, 62,  Brieven 1925 (1), 4 november 1925,
van J.J. Buskes aan J.G. Geelkerken; 10 novem-
ber 1925 van J.G. Geelkerken aan J.J. Buskes
(afschrift). Het origineel in hdc, Archief
Buskes, inventarisnummer 136,  Brieven van
J.G. Geelkerken.
111 ‘In en om de Gereformeerde Kerken’, De
Heraut, 4 oktober 1925. Zie ook ‘In en om de
Gereformeerde Kerken’, De Heraut, 26 juli
1925.
112 Zie voor het volgende Harinck, De Refor -
matie, 125-130.
113 Zie Aalders, 125 jaar Faculteit der God -
geleerd heid, 148-151.
114 H.H. Kuyper, ‘De generale synode zal
uitkomst geven’, 18 oktober 1925.
115 H.H. Kuyper, ‘Dringende nood’, De
Heraut, 8 november 1925. Zie ook De Heraut,
13 mei 1928, waarin dit met zo veel woorden
herhaald werd in ‘Een eerlijke bekentenis’,
waarin hij een artikel van J.C. Aalders over
Assen bespreekt. Zie ook ‘Redactioneel’, De
Heraut, 3 januari 1926 en ‘Redactioneel’, De
Heraut, 2 mei 1926. 
116 Kuiper, De voormannen, 292-297. Een
oorzaak hiervan heb ik niet gevonden. 
117 Zie saa, aa-z, 18, Notulen kerkenraad, 
12 november 1925.
118 ‘Schrijven aan de Part. Synode van
Noord-Brabant en Limburg’, Overtoomsche
Kerkbode, 15 november 1925.
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119 ag, 9, ‘Varia’, ca. 1925-1926, 18 november
1926, van de kerkenraad van Assen aan J.G.
Geelkerken. Zie ook ag, 9, ‘Varia’, ca. 1925-
1926, 20 november 1925, van J.G. Geelkerken
aan de kerkenraad van Assen (afschrift).
120 ag, 62 (2), Brieven 1925, 21 december
1925, van H.J. Dijksterhuis aan J.G. Geel -
kerken; ag 62 (2) Brieven 1925, 28 december
1925, van J. van der Schans aan J.G. Geel ker -
ken. De laatste deed zijn aanbod om te voor-
komen dat Geelkerken eventueel gehuisvest
zou worden bij mensen die hem minder
goed gezind waren. Dijksterhuis reageerde
op eigen initiatief, Van der Schans op ver-
zoek van de commissie voor huisvesting.
121 B. van Schelven e.a., ‘De waarheid over
“het kamertje” en “het briefje”’, De Standaard,
31 oktober 1925.
122 R.W. de Jong, De Standaard, 24 oktober
1925 (rubriek Kerknieuws). Een kritische re-
actie in De Overtoomsche Kerkbode, 1 november
1925 van J.C van Westering (‘Open brief aan
R.W. de Jong, rapporteur der particuliere
 synode van Noord-Holland in zake de
bezwaarschriften van dr J.G. Geelkerken en
zijn kerkenraad’). Zie ook J.H. Mennes,
‘Waar gaat dat heen?’, Overtoomsche kerkbode,
15 november 1925.
123 De Standaard, 2 november 1925 (Rubriek
Kerknieuws). Zie ook Geelkerken, Op weg naar
de synode (Amsterdam 1926) 30-34, waarin hij
hierop nog eens uitvoerig terugkomt. 
124 Van den Berg, Toelichting omtrent de kwes-
tie-Geelkerken, 9-10. Zie hierover hoofdstuk
vii, noot 147. 
125 saa, aa-z, Notulen kerkenraad, 15 oktober
1925. De tekst van de verklaring is in de
 notulen opgenomen, eerste ondertekenaar
is K. van den Berg. De brief in saa, aa-z, 63,
Ingekomen stukken, 14 oktober 1925, van K. van
den Berg aan de kerkenraad Amster dam-
Zuid. Van den Berg was ook de drijvende
kracht achter het steuncomité-Geelkerken.
De oprichtingsvergadering vond plaats op
21 oktober 1925. Zie nrc, 22 oktober 1925.
126 saa, aa-z, 18, Notulen kerkenraad,
29 oktober 1925. De brief van Goslinga trof
ik niet aan.
127 saa, aa-z, 18, Notulen kerkenraad, 8 okto-
ber en 3 december 1925. Naar aanleiding van
een brief van ouderling Schouten, die ik niet
heb aangetroffen. 
128 saa, aa-z, 18, Notulen kerkenraad, 15 ok-

tober 1925. Wat men op de andere broeders
had aan te merken staat niet vermeld. 
129 saa, aa-z, 18, Notulen kerkenraad, 
29 oktober 1925. Zie ook Afdruk, 8.
130 saa, aa-z, 18, Notulen kerkenraad, 
12 november 1925. 
131 ag, 62,  Brieven 1925 (2), 28 november
1925, van A. Troostheide aan J.G. Geel -
kerken; saa, aa-z, 69, Ingekomen stukken, 
12 januari 1926, van de kerkenraad Bilt -
hoven aan de kerkenraad Amsterdam-Zuid.
132 ag, 62,  Brieven 1925 (2), 19 oktober, 
13 november, 24 november 1925, van J.L.
Scholten aan J.G. Geelkerken; 19 oktober
1925, van J.G. Geelkerken aan J.L. Scholten
(afschrift). Verder zijn er afschriften van de
briefwisseling tussen Scholten en de kerken-
raad van Epe. 
133 Een laatste briefje trof ik aan in ag 89,
Brieven, 1931-1932, oktober 1932, waarin
Jukkenekke meldde dat hij nog wat boeken
van Geelkerken in zijn bezit had. Hij beloof-
de deze terug te bezorgen. Ook Jukkenekke
was lid van i.v.m.b.o. Toen hij in 1947 over-
leed, ontving Geelkerken een rouwkaart. 
Of hij daarop heeft gereageerd is mij niet
 bekend, zie ag, 49, ‘Archief’, vooral uit de jaren
1947-1948, van de familie Jukkenekke aan
J.G. Geelkerken. 
134 ag, 62,  Brieven 1925 (2), 16 december
1925, van B. Wielenga aan J.G. Geelkerken.
135 ag, 62,  Brieven 1925 (2), 28 november
1925, van G. Ringnalda aan J.G. Geelkerken.
136 Over hun afvaardiging werd besloten
op de classisvergadering van 11 maart 1925. 
137 saa, aca, 13, Notulen classis, 9 september
1925, Artikel 12. Steun op dit punt ontving
Geelkerken ook van P.A. Diepenhorst, hoog -
leraar aan de vu.
138 Op weg naar de synode, 9-10. Zie ook Van
Drimmelen, ‘Kerk of kerken?’ in: Van Drim -
melen e.a. (red.), Kerk in orde, 68-76.
139 Op weg naar de synode, 17-18.
140 Van den Brink, Aan zijn zijde, 13-14; J.C.
Rullmann, ‘Kerkelijk overzicht’, Jaarboek
gkn, 1927, 309. Aalders, Gen 2 en 3 en de exegese
van Assen, en H.H. Kuyper, ‘Het scheppings-
verhaal’, De Heraut, 13 juni 1926. Men heeft
Assen wel verweten dat het met twee maten
mat, en dat niet alleen naar aanleiding van
Genesis 1. Een overzicht van dit soort klach-
ten bij Kuiper, De voormannen, 334. Zie ook
Geelkerken, Op weg naar de synode, 18. 
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141 A. Noordtzij, Gods Woord en der eeuwen
 getuigenis. Het Oude Testament in het licht der
Oostersche opgravingen (Kampen 1924). Zie
hierover de recensie van J. Ridderbos, gtt 25
(1924-1925) 275-278. Ridderbos had er groot
bezwaar tegen, maar maakte er geen zaak
van. 
142 Kuiper, De voormannen, 333-334, in het
bijzonder noot 71 (= 543-544). Zie ook J.L.
Jaspers, Zijn de mannen van Assen zelf aanran-
ders van het Schriftgezag? Een conscientiekreet
door een gereformeerd predikant (Bloemendaal
z.j. = 1928). Een verdediging tegen dit ver-
wijt bij Kuyper, ‘Het scheppingsverhaal’, 
De Heraut, 13 juni 1926.
143 H.H. Kuyper, De Heraut, 13 mei 1928, 
in een bespreking van een artikel van J.C.
Aalders. Zie verder H.H. Kuyper, ‘Redac -
tioneel’, De Heraut, 3 januari 1926; ‘Redac -
tioneel’, De Heraut, 2 mei 1926.
144 In De Standaard, 4 november 1925, lieten
de studenten van de theologische faculteit
van de vu opnemen dat ze verontwaardigd
waren dat iemand die niet onder eigen
naam durfde te publiceren, de naam en eer
van Hepp en Van Gelderen durfde aan te tas-
ten. Het stuk is ondertekend door Adr. Mout,
h.t. preses (van de theologische faculteits-
vereniging?). Silvanus zou later nog een tele-
gram aan Geelkerken sturen met de tekst: 
1 Corintiërs 15:58: ‘Zoo dan mijne geliefde
broeders, zijt standvastig, onbeweeglijk,
 altijd overvloedig zijnde in het werk des
Heeren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel
is in de Heere.’ Zie ag, 41,  Brieven 1926,
11 februari 1926, van Silvanus aan J.G. Geel -
kerken. 
145 Knoppers, Pilaar en vastigheid; C.B.
Bavinck e.a., ‘Ons aller moeder ’. Een woord van
voorlichting en getuigenis inzake de kwestie
Geelkerken (Kampen z.d.=1925).

ix
1 Zie ag, 74, Register gehouden preken, 11 februa-
ri 1926, huwelijk van A.N. Alderliefsten en
M.H. Koster; 4 maart 1926, huwelijk D.H.
Blankenberg en M. Koopmans; ook het
 huwelijk van H.G. van Kampen en J.M. de
Moor werd op die dag ingezegend. Op de
raadsvergadering van 7 januari werd mel-
ding gemaakt van vier sterfgevallen in de
gemeente. De begrafenis was in die tijd een
familieaangelegenheid. De predikant kon

uitgenodigd worden om een gebed uit te
spreken of iets te zeggen, maar dat was geen
standaardprocedure. 
2 saa, aa-z, 18, Notulen kerkenraad, 29 decem-
ber 1925. In de Overtoomsche Kerkbode staat
hierover niets vermeld, maar het lijkt er in-
derdaad op dat Geelkerken het even iets
 rustiger aan heeft aangedaan. Blijkens een
mededeling in de Overtoomsche Kerkbode,
10 januari 1926, zou hij op 11 januari weer
beginnen met zijn catechisaties. De eerste
afspraak in 1926 betreft een afspraak met de
advocaat A.C.G. van Proosdij op woensdag
13 januari 1926. Zie ag, 32, Agenda’s, 1923-
1939, Agenda 1926. Ook na 13 januari is de
agenda betrekkelijk leeg. Van Proosdij
schreef in 1925 en 1926 ettelijke brochures
over de kwestie-Geelkerken en zou later
 enkele zaken van Geelkerken en zijn geest -
verwanten behartigen. 
3 Zie Scheps, ‘Een kerkelijke proefpolder’ iv
(N.G. Geelkerken), Kerknieuws, 7 april 1972.
4 Zie over Van Es en Assen H. Hiddink,
Liever te wachten tot den schildpad den kop duide-
lijker uitstak. Dr. W.A. van Es, de Gereformeerde
Kerk in Leeuwarden en de kwestie-Geelkerken
1925-1928 (werkstuk augustus 2011). 
5 Zie ook hua, Archief gkn, 470, Te laat inge-
komen en niet-ontvankelijk verklaarde stukken,
25 februari 1925, van ene De Jong (voorlet-
ters niet vermeld) uit Amsterdam aan de sy-
node van de gkn. Hij meldde dat Geel ker -
ken zijn kinderen liet leren dansen en zijn
oudste zoon naar bals liet gaan, dat hij ’s zo-
mers bijna altijd alleen op reis ging, het
liefst naar Parijs en dat hij gezien was in een
gelegenheid als Flora, een bekend variété-
theater in Amsterdam. Zo iemand kan niet
geduld worden in de gkn, meende De Jong.
Zie ook J.G. Geelkerken, ‘De modderspuit’,
Overtoomsche Kerkbode, 4 april 1926.
6 saa, aa-z, 18, Notulen kerkenraad, 7 januari
1926. Ter tafel lag een voorstel om bij de ge-
nerale synode te protesteren, met een uitge-
breide memorie van toelichting en een aan-
tal concepten van brieven. Vermoedelijk
ging het om Acta bgsAssen 1926, Bijlage xviib,
Protesten en voorstellen van den kerkenraad van
Amsterdam-Zuid, met de daarbij behorende
toelichtingen (bijlagen i-iv) en de Memorie
van toelichting (bijlage v). Het voorstel werd
met 33-7 stemmen aangenomen, exclusief
de 12 adviserende stemmen van de diake-
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nen. Voorzitter Geelkerken bleef buiten
stemming. Deze stemverhouding was de
gebruikelijke. 
7 Zie saa, aa-z, 69, Ingekomen stukken, 
12 januari 1926, van J.C. van Vulpen aan de
kerkenraad Amsterdam-Zuid. 
8 saa, aa-z, 18, Notulen kerkenraad, 14 januari
1926.
9 saa, aa-z, 18, Notulen kerkenraad, 14 januari
1926. Dit waren de ambtsdragers die niet
met Geelkerken meegingen. D. van Beek
vroeg kort hierna om ontheffing, onder
meer vanwege de toon die in de raad tegen
de bezwaarde broeders werd aangeslagen.
Zie saa-A-Z, 69, Ingekomen stukken, 3 en 
11 februari 1926, van D. van Beek aan de ker-
kenraad van Amsterdam-Zuid; saa, aa-z,
18, Notulen kerkenraad, 4 en 11 februari 1926.
Volgens ouderling Ristjouw, die bij hem op
huisbezoek was geweest, nam Van Beek zijn
verwijt terug, de ontheffing werd hem ver-
leend in verband met zijn drukke werkzaam-
heden.
10 saa, aa-z, 18, Notulen kerkenraad, 25 februa-
ri 1926. 
11 Acta bgs Assen 1926, Artikel 141. De synode
besloot alles wat betrekking had op Geel -
kerken over te brengen naar de openbare
Acta. Soms was dat al eerder gebeurd. Zie bij-
voorbeeld Acta bgs Assen 1926, Artikel 61. De
beperking wordt genoemd door Kuyper,
‘Redactioneel’, De Heraut, 28 maart 1926.
Voor wat niet werd opgenomen in de Acta
zie hua, Archief gkn, 454, Acta van de comité-
zittingen. Dit bevat slechts enkele aanteke-
ningen betreffende besluiten van de zittin-
gen van 28 januari, 3 februari, 17 februari en
4 maart 1926. Bewaard zijn gebleven Artikel
2, 8, 44 en 67.
12 Zie N. Scheps, ‘Een kerkelijke proefpol-
der’ vi (W.C.F. Scheps), Kerknieuws 14 juli
1972, die de synode heeft bijgewoond. Zie
ook Houtman, ‘Achter de schermen van
Assen’, gtt 80 (1980) 178-201. 
13 T. Ferwerda, Gebed om geestelijke eenheid.
Leerrede, gehouden op 24 Januari 1926 in een
 gebedsuur voor de synode te Assen (Amsterdam
1926).
14 Scheps, ‘Een kerkelijke proefpolder’ iv
(N.G. Geelkerken), Kerknieuws, 7 april 1972,
153.
15 H.H. Kuyper, ‘Redactioneel’, De Heraut,
28 maart 1926. Hij verwees naar het voor-

beeld dat de synode van Dordrecht 1618/1619
had gegeven. 
16 H.H. Kuyper, ‘Balk en splinter’, De Heraut,
11 april 1926, met een verwijzing naar de
 remonstranten die protesteerden tegen de
comitézittingen van de synode van Dordrecht
1618/1619 om zo de door haar genomen be-
sluiten te kunnen betwisten of te verzwak-
ken. In ‘Geheimhouding’, Woord en Geest, 
5 maart 1926, protesteerde Van den Brink
 tegen dit argument dat hij bij Grosheide
had aangetroffen.
17 Acta bgs Assen 1926, Artikel 21. Waar -
schijn lijk hebben ze de comitézittingen van
de synode niet mogen bijwonen. Dat was
wel de wens van de Amsterdamse kerken-
raad. Zie Acta bgs Assen 1926, Artikel 8, A 26b. 
18 Aangewezen op de kerkenraadsvergade-
ring van 14 januari. Als commissie ad hoc,
eerder als de commissie voor de bezwaar-
schriften, waren ze goed ingewerkt. Zie
Notulen kerkenraad, 14 januari 1926.
19 saa, aa-z, 18, Notulen kerkenraad, 7 janua-
ri 1926. Er was een brief van Woltjer binnen-
gekomen en er was met hem gesproken.
Hieruit kan worden opgemaakt dat hij zijn
taak als ouderling naar eigen inzicht wilde
vervullen. Zeer vermoedelijk wilde hij geen
huisbezoek doen, maar zich alleen voor de
kwestie-Geelkerken inzetten. saa, aa-z, 69,
Ingekomen stukken, 7 januari 1926, van R.H.
Woltjer aan de kerkenraad van Amsterdam-
Zuid, en 8 januari 1926, van de kerkenraad
Amsterdam-Zuid aan R.H. Woltjer. In deze
zin ook N.G. Geelkerken, in: Scheps, ‘Een
kerkelijke proefpolder’ iv (N.G. Geelker ken),
Kerknieuws, 7 april 1972.
20 Voor Van Gelderen saa, aa-z, 18, Notulen
kerkenraad, 21 en 28 januari en 4 februari
1926, en saa, aa-z, 69, Ingekomen stukken, 
20 januari en 2 februari 1926, van C. van Gel -
de ren aan de kerkenraad van Amsterdam-
Zuid, en 5 februari 1926, van de kerkenraad
van Amsterdam-Zuid aan C. van Gelderen
(afschrift). Het argument dat Van Gelderen
aanvoerde was dat hij alleen maar meer
werk had gekregen. Dat wordt niet nader
gespecificeerd. 
21 Zie saa, aa-z, 18, Notulen kerkenraad, 
25 maart en 1 april 1926; saa, aa-z, 69,
Ingekomen stukken, 2 april 1926, van de ker-
kenraad van Amsterdam-Zuid aan R.H.
Woltjer (afschrift). 
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22 B. van Kaam, ‘De paradijsslang sprak,
terwijl de gereformeerde kranten zwegen.
De redacteur Geestelijk Leven en de zaak-
Geelkerken’, in: M. van Amerongen e.a.
(red.), Luizen in de pels. 100 jaar journalistiek in
Nederland (z.p 1984) 90-93. Op 15 februari
1926 was er in de Parkkerk een afscheids-
avond voor Van Loon georganiseerd. Zie het
verslag daarvan in de Overtoomsche Kerkbode,
21 februari 1926, en het programma daarvan
in ag, 41, Brieven 1926, 15 februari 1926. Op de
kerkenraadsvergadering van 18 februari
1926 nam Van Loon afscheid van de kerken-
raad. Zie Overtoomsche Kerkbode, 28 februari
1926. Merkwaardigerwijze kreeg hij pas
 officieel ontheffing tijdens de vergadering
van 25 maart 1926, zie saa, aa-z, 18, Notulen
kerkenraad, 25 maart 1926. Zie ook saa, aa-z,
69, Ingekomen stukken, 26 maart 1926, van
kerkenraad van Amsterdam-Zuid aan J.K.
van Loon (afschrift). Voor de vergadering
van 12 maart 1926 had Van Loon M. de Bruin
per telegram gemachtigd om hem te ver -
tegenwoordigen. Zie saa, aa-z, 18, Notulen
kerkenraad, 12 maart 1926, en saa, 69, Inge -
komen stukken, 12 maart 1926, van J.K. van
Loon aan M. de Bruin (telegram). Maar met
dat hij verhuisde, was hij geen lid meer van
de kerk van Amsterdam-Zuid en dus geen
ambtsdrager. 
23 Zie onder meer ‘Nogmaals: “Weer -
legd?”’, Overtoomsche Kerkbode, 24 januari
1926. Zie verder de literatuuropgave s.v.
R.H. Woltjer. Punt van discussie was de op-
vatting van A. Kuyper over de slang in het
paradijs. Vgl. H.H. Kuyper, ‘Dr. A. Kuyper
over de slang in het paradijs’, De Heraut, 13,
20 en 27 december 1925. In ‘Ongerecht vaar -
digd’, Overtoomsche Kerkbode, 10 januari 1926,
reageerde Woltjer op De Moor, die in een
 recensie van A. de Froe, Wilt gijlieden toezien?
Een woord aan een vriend, en via hem aan de ge -
reformeerden in Nederland (Amsterdam 1925)
had gesteld dat de zorg en het wantrouwen
t.a.v. de komende synode niet gegrond wa-
ren, De Heraut, 29 november 1925. 
24 Ook in De Standaard en De Heraut werden
uitgebreide verslagen van de synodezittin-
gen opgenomen. Waar nuttig zal ik ernaar
verwijzen. 
25 ag, 48, Archief, diverse correspondentie, 1924-
1936, 10 november 1925, bevat een afschrift
(?) van een briefkaart van een onbekende

schrijver aan J. Ridderbos over Geelkerkens
visie op het proefgebod en het paradijs. De
onbekende verzekerde Ridderbos dat Geel -
kerken zeer verbaasd was dat hierover twij-
fel was ontstaan. Verder meldde hij Rid der -
bos dat hij namens deze de groeten aan
Geelkerken over had gebracht en dat deze,
‘van meening dat hierdoor een oude be-
schuldiging was vervallen’, van zijn kant de
welgemeende groeten aan Ridderbos liet
overbrengen. De briefkaart lijkt incompleet.
26 Het laatste contact tussen beiden betrof
bij mijn weten een briefkaart met een be-
dankje van Ridderbos aan Geelkerken voor
de toezending van Op weg naar de synode. Hij
ondertekende ‘met broedergroet’. Zie ag,
41,  Brieven 1926, 8 januari 1926 (datum post-
stempel), van J. Ridderbos aan J.G. Geel -
kerken. 
27 Harinck, De Reformatie, 126, noot 6. In een
brief aan F.W. Grosheide, d.d. 20 oktober 1925. 
28 Als volgt aangekondigd in De Heraut, 
29 november 1925: ‘Maandag a.s. verschijnt
Het verloren paradijs.’ Zondag 6 december
1925 stond in De Heraut over deze brochure
te lezen: Verscheen heden.
29 Ridderbos, Het verloren paradijs, 5-6. 
Hij gebruikt hier het woord ‘levensleer’.
Behalve over evolutietheorie spreekt hij ook
over de ‘leer der evolutie’. 
30 Zie hierover A.C. Flipse en G. Harinck
(red.), Waar komen we vandaan? Anderhalve
eeuw evolutiedebat in protestants-christelijk
Nederland (Amsterdam 2011), en A.C. Flipse,
‘The origins of creationism in the Nether -
lands: The evolution debate among twen-
tieth-century Dutch Neo-calvinists’, Church
History. Studies in Christianity and Culture 81:1
(March 2012) 104-147. 
31 Het verloren paradijs, 18. 
32 De befaamde uitspraak: ‘boomen zijn
boomen’ wordt meestal aan G.Ch. Aalders
toegeschreven, maar deze citeert daarmee
bijna letterlijk uit Het verloren paradijs, 25.
Zie Aalders, De exegese van Gen. 2 en 3 en de be-
slissing der Synode van Assen (Kampen 1926) 9:
‘Een slang is een slang, spreken is spreken,
en boomen zijn boomen.’
33 Het verloren paradijs, 27.
34 Het verloren paradijs, 7, 18-19. 
35 Het verloren paradijs, 34. 
36 Het verloren paradijs, 37-38.
37 Aldus aangekondigd De Heraut, 13 decem-
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ber 1925. De volledige titel luidt: ‘Ons aller
moeder’. Een woord van voorlichting en getuigenis
inzake de kwestie-Geelkerken (Kampen 1925).
Het eerste deel van de titel is ontleend aan
Galaten 4:26: Maar Jeruzalem, dat boven is, dat
is vrij, hetwelk is ons aller moeder.
38 Zie ag, 41, ‘Brieven 1926 ’, 21 januari 1926,
van C.B. Bavinck aan J.G. Geelkerken.
Bavinck, die Geelkerken niet persoonlijk
kende, legde in deze brief verantwoording
af voor zijn medewerking aan Ons aller moe-
der. 
39 Er was in deze periode veel contact tus-
sen Geelkerken en Wielenga. Zie ag, 32,
Agenda’s, 1923-1939, Agenda 1926, op 5 februa-
ri 1926 staat een afspraak met Wielenga. Zie
ook ag, 41, Brieven 1926, 12 januari 1926; 
23 januari 1926; 22 maart 1923, van B. Wie -
len ga aan J.G. Geelkerken; ag 26, Brieven
1925-1926 , 13 maart 1926; ag 48, Archief, diverse
correspondentie, 15 februari 1926.
40 A.H., ‘Aan den vooravond der Assen -
sche Synode’, Overtoomsche Kerkbode, 
24 januari 1926. In de Overtoomsche Kerkbode,
3 januari 1926, wordt gewezen op de in-
stemming van J.C. Rullmann met deze
 brochure.
41 H.F. Punt, ‘Ingezonden’, Overtoomsche
Kerkbode, 24 januari 1926. In ditzelfde num-
mer staan nog twee stukken over Pilaar en
vastigheid.
42 Pilaar en vastigheid, 7.
43 A. Naafs, ‘Herinneringen aan Assen’,
Overtoomsche Kerkbode, 23 mei 1926. 
44 J.C. de Moor, Tegen en voor de waarheid.
Rede uitgesproken ter inleiding op het gebed voor
de Generale Synode te Assen, op maandag 
25 januari 1926, des avonds 7 uur in de kerk aan 
de Molenstraat aldaar (Kampen 1926).
45 Ida Geelkerken schreef haar man dat
zoon Gerard van ‘kleine Gros’ gehoord had
dat niemand Hepp had willen huisvesten.
Zie ag, 48, Diverse correspondentie 1924-1936,
z.d., I.J. Geelkerken-Kardoes aan J.G. Geel -
kerken. 
46 Lukkien, ‘Schetsjes van de Generale
Synode’ i, Overtoomsche Kerkbode, 31 januari
1926. Een persverslag in De Standaard, 
26 januari 1926, ‘De Synode van Assen’. Ook
in Woord en Geest verschenen synode-indruk-
ken. 
47 Scheps, ‘Een kerkelijke proefpolder’ vi
(W.C.F. Scheps), Kerknieuws, 14 juli 1972,

waarin W.C.F. Scheps spreekt over een
‘hoogst onaangename indruk’ die dat
maakte. 
48 ag, 41, Brieven 1926, (25) januari 1926, van
S. van Erk aan J.G. Geelkerken. 
49 2 Korintiërs 13:8. 
50 Pas op het laatste moment werd Van den
Brink benaderd, zie ag, 26, Brieven, 1926-
1928, 23 januari 1926, van H.C. van den Brink
aan J.G. Geelkerken. Zie voor een verslag
Overtoomsche Kerkbode, 7 februari 1926, met
de complete preek. Veel beknopter Woord en
Geest, 29 januari 1926. De tekst van de bid-
stond was opgetekend door stenograaf
Joh.L. Piersma, die deze aan de raad had
aangeboden. Na toestemming van Van den
Brink werd de tekst gepubliceerd. Zie saa,
aa-z, 69, Ingekomen stukken, 28 januari 1926,
van Joh.L. Piersma aan de raad van Amster -
dam-Zuid; 30 januari 1926, van de raad van
Amsterdam-Zuid aan H.C. van den Brink
(afschrift). Van den Brink ging akkoord, zie
saa, aa-z, 18, Notulen kerkenraad, 4 februari
1926, mededeling. De tekst van de preek is
ook bewaard gebleven in ag, 48, Gegevens
Genesis etc.
51 Zie o.a. M.J. Aalders, ‘Door het oog van
de naald?’, dnk 32 (2009) nr. 70, 41-58. 
52 Citaat naar de weergave in Overtoomsche
Kerkbode, 7 februari 1926.
53 Psalm 121:1,2; Psalm 145:6; Psalm 130:2,4.
54 Lukkien, ‘Schetsjes van de Generale
Synode’, ii, Overtoomsche kerkbode, 31 januari
1926. 
55 Acta bgs Assen 1926, Artikel 1.
56 Acta bgs Assen 1926, Artikel 3. 
57 Acta bgs Assen 1926, Artikel 10. Naar aan-
leiding van bezwaren van de raad van
Amsterdam-Zuid (Artikel 8, A 26a), van en-
kele broeders uit Zandvoort tegen de hande-
lingen van de particuliere synode (Artikel 8,
A, 13) en van ds. J.D. Boerkoel e.a. betreffen-
de de handelingen van de classis Haarlem
(Artikel 8, A, 28).
58 Het moderamen bestond uit de predi-
kanten K. Fernhout Mzn, preses, H.W. Laman,
assessor, G. Keizer, scriba, en J.P. Klaar -
hamer, eveneens scriba. Fernhout was een
huisvriend van de familie Geelkerken ge-
weest, Klaarhamer de broer van Geelker kens
jeugdvriend C.G. Klaarhamer. 
59 Acta bgs Assen 1926, Artikel 14. Commissie
i bestond uit de predikanten K. Dijk, J.P.
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Klaarhamer, J.J. Miedema, J. Thijs, K. Fern -
hout en de ouderlingen S. Brandsma, L. Hek -
man, A. Muijs, H. Scheffer en M. Velthuis.
60 Acta bgs Assen 1926, Artikel 11.
61 Zie Acta bgs Assen 1926, Artikel 11 en
Bijlage i. Tevens had Lindeboom een artikel
van zijn hand bijgevoegd uit De Wachter van
1 januari 1926, waarin hij inging op de bro-
chure Ons aller moeder van Wielenga en ande-
ren. Zie Acta bgs Assen 1926, Bijlage ia.
62 Blijkbaar was Lindeboom zelf niet ge-
lukkig met dit ontbreken van een classicaal
oordeel en achtte hij het in strijd met de
kerk orde. 
63 ngb, Artikel 7 gevolgd door een citaat
uit 2 Johannes 1:10, waar Johannes waar-
schuwt tegen dwaalleraren. 
64 Scheps, ‘Een kerkelijke proefpolder’ vi
(W.C.F. Scheps), Kerknieuws, 14 juli 1972.
65 Acta bgsAssen 1926, Artikel 13 en Bijlage iii.
66 Acta bgs Assen 1926, Artikel 14. Commissie
ii bestond uit de predikanten W.A. van Es,
H.J. Heida, J.G. Kunst, M. Meijering, W.L.
Milo en J.C. de Moor, met de ouderlingen
J.J. Beukenkamp, Joh.T. de Lange, D. Mul -
der en A.D. van der Schaaf, alsmede de pre-
adviseurs H. Bouwman en H.H. Kuyper.
Dat De Moor voorzitter was blijkt uit Luk -
kien, ‘Schetsjes van de Generale Synode’, iv,
Overtoomsche Kerkbode, 31 januari 1926. Heida
heeft allerlei aantekeningen gemaakt. Deze
zijn in het bezit gekomen van Tj. Kuipers te
Ermelo, die ze mij welwillend ter inzage
gaf. Onder deze stukken ook verslagen van
Commissie iv, de exegetisch-dogmatische
commissie, waarvan Heida secretaris was.
Waar dat de gang van zaken verheldert, zal
ik ernaar verwijzen. 
67 Acta bgs Assen 1926, Artikel 20 en Bijlage
iv. 
68 Lukkien, ‘Schetsjes van de Generale
Synode’ v, Overtoomsche kerkbode, 31 januari
1926.
69 Letterlijk: ‘In meerdere vergaderingen
zal men niet handelen, dan ’t gene dat in
mindere niet heeft afgehandeld kunnen
worden, of dat tot de Kerken der meerdere
vergadering in ’t gemeen behoort.’
70 Voor een verslag van de discussie H.H.
Kuyper, ‘De synode van Assen’, De Heraut, 
31 januari 1926. Verslagen van de synode ver-
schenen wekelijks onder dezelfde titel.
71 De Standaard, 3 februari 1926; zie over de

beslissende invloed van Kuyper ook Rull -
mann, ‘Kerkelijk overzicht 1926’, Jaarboek,
1927, 303-312, aldaar 305.
72 H.H. Kuyper, ‘Redactioneel’, De Heraut,
24 januari 1926. Ook in het najaar van 1925
had hij zich regelmatig over de prealabele
kwesties uitgelaten. Zijn opstelling was
geen verrassing. 
73 ag, 41, Brieven 1926 , 22 januari 1926, van
J.B. Netelenbos aan J.G. Geelkerken. 
74 Acta bgs Assen 1926, Artikel 21. 
75 Acta bgs Assen 1926, Artikel 21. Zij bestond
uit de predikanten W. Bronger, W.H. Gispen,
D.P. Koopmans, C.W.J. van Lummel, W.L.
Milo, Tj. Petersen, J.H. Telkamp en J.C. de
Moor, en de ouderlingen J.J. Beukenkamp,
P.K. Dam, P. Koster, D. Mulder en A.D. van
der Schaaf, alsmede de hoogleraren Bouw -
man, Hoekstra en Kuyper.
76 Acta bgs Assen 1926, Artikel 21. Hierin kre-
gen zitting de predikanten J.H. Donner, 
K. Dijk, W.A. van Es, H.J. Heida, E. Kolthoff,
H.W. Laman, M. Meijering, J. Thijs en R.J.
van der Veen, en de ouderlingen ds. L. Bouma
(emerituspredikant), W. van den Brink, D.
de Bruyn, L. Hekman en S. Vellenga, als -
mede de hoogleraren Aalders, Geesink, Van
Gelderen, Greijdanus, Grosheide, Hepp,
Honig en Ridderbos. Soms is sprake van de
exegetisch-dogmatische commissie, soms
van de dogmatische commissie. 
77 In het Archief Heida bevinden zich ver-
slagen van commissiezittingen 1-11. Verder
zijn er aantekeningen van de zittingen van 
2 en 3 maart 1926, toen het rapport werd be-
sproken. Een aantal zaken werd direct ple-
nair behandeld, een aantal zaken op grond
van een rapport. Zie Verslagen commissie iv, 
29 januari 1926. Meijering diende te rappor-
teren over de toneelkwestie; Van Es over de
recensie van het boek van Oberman, Aalders
over Job en Grosheide over de persarbeid
van Geel kerken. De eerste vergadering, die
van 28 januari 1926, was onder meer gewijd
aan de vragen waarop de commissie ant-
woord diende te geven. De conclusie luidde
dat het ging om de vraag wat het standpunt
van Geelkerken was en vervolgens om de
vraag hoe zich dat standpunt verhield tot de
Schrift, waarbij ook aandacht moest wor-
den besteed aan de vraag of zijn opvatting
van Genesis 2 en 3 de belijdenis raakt. 
78 Acta bgs Assen 1926, Artikel 21.
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79 Zie Scheps, ‘Een kerkelijke proefpolder’
vi (W.C.F. Scheps), Kerknieuws, 14 juli 1972. 
80 Acta bgs Assen 1926, Artikel 23.
81 Van Kaam, Parade der mannenbroeders, 128.
Van Kaam deelde me desgevraagd mee dat
hij veel informatie over Assen had verkre-
gen van zijn collega W.C.F. Scheps. Scheps
vertelde later dat de ‘attaque’ De Moor had
getroffen toen hij bij thuiskomst zijn jas op-
hing. Zie Scheps, ‘Een kerkelijke proefpol-
der’ vi (W.C.F. Scheps), Kerknieuws, 14 juli
1972. Een beschrijving van de begrafenis in
De Heraut, 31 januari 1926. 
82 Acta bgs Assen 1926, Artikel 24. Zie ook het
in memoriam van K. Dijk, ‘Dr J.C. de Moor.
17 mei 1878-27 januari 1926’, Jaarboek gkn,
1927, 321-328.
83 Acta bgs Assen 1926, Artikel 25, 26 en 27.
Commissie iv vergaderde nog diezelfde
dag, zoals blijkt uit het Archief Heida,
Verslagen commissie iv, 28 januari 1926. Het
betrof enkele werkafspraken. In de comité-
vergadering van 28 januari 1926 werd beslo-
ten mevrouw De Moor ƒ 500,- ter beschik-
king te stellen ter dekking van de kosten
van het vervoer van het stoffelijk overschot
naar Utrecht. Dat bedrag werd op 17 februari
met ƒ 300,- verhoogd omdat het niet toerei-
kend was. Zie hua, Archief gkn, 454, Acta
van de comité-zittingen, Artikel 2 en 44. 
84 Voor de tekst van de verklaring zie men
H.H. Kuyper, ‘De synode van Assen’, De
Heraut, 31 januari 1926. Zie ook het Handels -
blad, 28 januari 1926, ochtendeditie, ‘Een
heftig tooneel’.
85 Acta bgs Assen 1926, Artikel 28. De Stan -
daard, 28 januari 1926, wist te melden dat De
Moor in augustus 1925 een ‘attaque’ had ge-
had en gedurende enige tijd zijn werk niet
had kunnen doen. Ingewijden, aldus dit
blad, vertelden dat hij nadien nooit meer
dezelfde was geweest. Van Kaam, Parade der
mannenbroeders, 128, meldt dat De Moors
huisarts hem had afgeraden naar Assen te
gaan.
86 ag, 41, Brieven 1926, 18 maart 1926, van
F.A. Stroethoff jr. aan J.G. Geelkerken. Hij
noemde daarbij ook de plotselinge onge-
steldheid die Fernhout aan het einde van de
synode had getroffen. Stroethoff was jaren-
lang werkzaam bij Tot heil des volks. 
87 ag, 41, Brieven 1926, 27 januari 1925, van
J.K. van Loon aan J.G. Geelkerken. ‘We had-

den een goede hoop op Dr de Moor…’ Van
Loon spreekt in het meervoud, waarschijn-
lijk bedoelde hij alle afgevaardigden van
Amsterdam-Zuid.
88 Zie ag, 85, Correspondentie, 1924-1927,
Aantekeningen van Geelkerken betreffende
een onderhoud met Van Loon op dinsdag-
avond 2 februari 1926 te Assen over het ge-
sprek tussen de kerkrechtelijke commissie
en de afvaardiging uit Amsterdam. Geel -
kerken had daaraan niet deelgenomen. Een
verslag van de gesprekken met de afvaardi-
ging uit Amsterdam-Zuid heb ik niet kun-
nen vinden. Wel is er een (gedeeltelijk?) ver-
slag bewaard gebleven van het gesprek dat
de kerkrechtelijke commissie op 2 februari
had met afgevaardigden van de particuliere
synode en van de classis. Zie hua, Archief
gkn, 464, Notulen van de vergaderingen van de
kerkrechtelijke commissie gehouden op 2 februari.
89 Op 3 februari 1926. Aantekeningen van
deze vergadering op 3 februari ’s morgens
in Archief Heida, Verslagen commissie iv, 
3 februari 1926, met, apart, een verslag van
hetgeen door de Amsterdamse afvaardiging
naar voren is gebracht. Opmerkelijk is de
uitlating van Woltjer dat Geelkerken geen
gemakkelijk karakter had, dat hij soms te
heftig was en soms lastig, maar dat de ge-
meente bloeide. Zie verder ag, 85, ‘Corres -
pondentie 1924-1927 ’, Aantekeningen van
Geelkerken van een gesprek met Woltjer op
3 februari 1926 te Assen, om 23.20 uur.
90 Acta bgs Assen 1926,Artikel 51. Zie ook
Lukkien, ‘Schetsjes van de Generale Synode’
ix, Overtoomsche Kerkbode, 14 februari 1926.
91 Acta bgs Assen 1926, Artikel 63. 
92 Acta bgs Assen 1926, Artikel 84. 
93 Acta bgs Assen 1926, Artikel 88, met ver-
wijzing naar de besluitvorming op 4 februari
1926 (Artikel 63). Zie ag, 10, Documentatie en
correspondentie 1926, 9 februari 1926, van de
generale synode aan J.G. Geelkerken (tele-
gram). Dit was veel later dan verwacht. Zie
ag, 47, ‘Stukken kerkeraad’, 4 februari 1926,
van de generale synode aan J.G. Geelkerken.
Uit deze brief blijkt tevens dat een dergelijk
verzoek ook al op 29 januari tot Geelkerken
gericht was. De synode betreurde het dat zij
Geelkerken een week had moeten laten
wachten. De behandeling had meer tijd ge-
vergd dan verwacht. 
94 De vraag had gespeeld of deze bezwaar-
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schriften in behandeling moesten worden
genomen en commissie iii had bevestigend
geantwoord, zie Acta bgs Assen 1926, Artikel
91 en Bijlage ix. 
95 Archief Heida, Verslagen commissie iv, 
29 januari 1926. 
96 Lukkien, ‘Schetsjes van de Generale
Synode’, xi, Overtoomsche Kerkbode, 14 februari
1926.
97 Acta bgs Assen 1926, Bijlage ix en x.
98 Acta bgs Assen 1926, Bijlage xii.
99 Ondertussen werden de lezers van De
Heraut wel geconfronteerd met een adver-
tentie van de ethische M. van Rhijn, Het
Nieuwe Testament in het licht der nieuwere opgra-
vingen (Amsterdam 1926), waarbij een frag-
ment van een recensie van Grosheide, waar-
in deze dit boek hartelijk aanbeval met de
opmerking dat allerlei nieuwere ontdek-
kingen ons de Schrift beter doen verstaan.
Zie De Heraut, 21 maart 1926. 
100 Acta bgs Assen 1926, Artikel 94, Bijlage xi. 
101 Acta bgs Assen 1926, Artikel 98. Een en
 ander werd Geelkerken ook schriftelijk
meegedeeld. ag, 47, ‘Stukken kerkeraad’, 
10 februari 1926, van de generale synode aan
J.G. Geelkerken.
102 Acta bgs Assen 1926, Artikel 104. De brief
hierover ag, 47, ‘Stukken kerkeraad’, 10 februari
van de generale synode aan J.G. Geelkerken.
Diezelfde avond nog, of anders de volgende
ochtend, reisde Geelkerken terug naar
Amsterdam. Hij had om 14.00 uur een
trouwdienst van A.N. Alderliefsten en M.H.
Koster. ag, 74, Register van gehouden preken.
Zie ook saa, aa-z, 18, Notulen kerkenraad, 
4 februari 1926. Ds. W.J.J. Velders zou ge-
vraagd worden zich beschikbaar te houden
voor deze dienst in het geval Geelkerken
verhinderd zou zijn.
103 Acta bgs Assen 1926, Artikel, 117, de tekst
van een persbericht. Zie voor het volgende
de uitstekende analyse in D. van Keulen,
Bijbel en dogmatiek. Schriftbeschouwing en Schrift -
gebruik in het dogmatisch werk van A. Kuyper, 
H. Bavinck en G.C. Berkouwer (Kampen 2003)
247-278.
104 Archief Heida, Verslagen commissie iv, 
16 februari 1926.
105 Toen zijn antwoord in brochurevorm
uitkwam, betuigde hij zijn dank aan R.H.
Woltjer, met wie hij de onderhavige kwestie
meermalen ‘tot op den wortel’ had bespro-

ken en die hem bij de samenstelling van zijn
antwoord buitengewoon behulpzaam was
geweest bij het ‘gereedmaken der vele vind-
plaatsen’. Zie J.G. Geelkerken, Mijn ant-
woord aan de synode, 6. De brochure was dan
ook opgedragen aan R.H. Woltjer, ‘mijn
trouwen vriend en medestrijder’. In ag, 47,
‘Stukken kerkeraad’, bevinden zich aanteke-
ningen in het handschrift van Woltjer. In
ag, 26, Brieven, 1926-1928, bevindt zich een
lijst met namen van hen die een present-
exemplaar ontvingen. 
106 Mijn antwoord aan de synode, 14. 
107 Zo ook in Mijn antwoord aan de synode,
29. Over het begrip ‘organisch’ zie men J.
Veenhof, Revelatie en inspiratie, 250-268, en K.
van Bekkum, ‘Zekerheid en Schriftgezag in
neo-calvinistische visies op de historiciteit
van de bijbel’, in: K. van Bekkum en R. Rouw
(red.), Geloven in zekerheid? Gereformeerd geloven
in een postmoderne tijd (Barneveld 2000)77-108.
108 Mijn antwoord aan de synode, 15. Zie hier -
over het volgende hoofdstuk. In hoofdstuk
xi ga ik in op de vraag wie het meeste recht
had om zich op Kuyper en Bavinck te beroe-
pen, Geelkerken of de synode. 
109 Geelkerken verwees hier zestien keer
naar Kuyper en zes keer naar Bavinck. Van
de zestien keer dat hij naar Kuyper verwees,
verwees hij twaalf keer naar de §§ 56 en 57
van Kuypers Encyclopaedie (deel ii), die han-
delen over de spanning tussen kerk en we-
tenschap. Ze werden geschreven kort na de
fusie tussen dolerenden en afgescheidenen
en beoogden de positie van de Vrije Uni ver -
siteit als wetenschappelijk instituut en de
theologie als wetenschappelijke discipline
veilig te stellen. Wat betreft de verwijzing
naar Bavinck valt op dat van de zes keer vier
keer verwezen werd naar de rede Modernisme
en orthodoxie. Rede gehouden bij de overdracht van
het rectoraat aan de Vrije Universiteit op 20 oct.
1911 (Kampen 1911). 
110 Gereformeerde beschouwing over het Schrift -
gezag, 34.
111 A. Kuyper, Encyclopaedie, iii, § 12, 115.
112 Vraag 2.
113 Geelkerken citeert in deze paragraaf
 zeven keer uit de Encyclopaedie, één keer uit
De gemeene gratie en één keer uit De engelen
Gods. Bavinck wordt drie keer aangehaald
(Gereformeerde dogmatiek), één keer wordt er
verwezen naar J. Woltjer, Het woord, zijn oor-
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sprong en zijne uitlegging. Rede gehouden bij de
overdracht van het rectoraat aan de Vrije
Universiteit 20 october 1908 (Amsterdam 1908).
114 Mijn antwoord aan de synode, 22. De uit -
drukking is van A. Kuyper.
115 De term perspicuitas is een term uit de
gereformeerde scholastiek en stamt uit de
klassieke retorica. Het is een van de belang-
rijke eigenschappen van de Schrift. Zie
Bavinck, Gereformeerde dogmatiek, i, 504-512,
in het bijzonder 507. De perspicuitas van de
Schrift wil zeggen dat de waarheid welke
nodig is ter zaligheid niet op iedere bladzij-
de van de Schrift even helder is, maar ‘toch
door heel de Schrift heen in zoo eenvou -
digen en bevattelijken vorm wordt voorge-
steld, dat iemand, wien het om de zaligheid
zijner ziel te doen is, gemakkelijk door ei-
gen lezen en onderzoek uit de Schrift die
waarheid kan leren kennen, zonder hulp en
leiding van kerk en priester’. De term lijkt
model te staan voor de later zo vaak ge-
bruikte uitdrukking ‘klaarblijkelijke be-
doeling’. In het rapport van commissie iv
zou de term terugkeren. In het betoog van
Geelkerken geldt deze inzichtelijkheid wel
het verhaal van de zondeval zelf, maar niet
alle details en daarover gaat het verschil met
commissie iv. Zie ook E.J. Beker en J.M.
Hasselaar, Wegen en kruispunten in de dogma-
tiek i (Kampen 1978) 116-120.
116 Mijn antwoord aan de synode, 24-25, 27.
117 Antwoord op vraag 12, Mijn antwoord
aan de synode, 26.
118 Antwoord op vraag 11, Mijn antwoord aan
de synode, 26-27.
119 Bavinck, Gereformeerde dogmatiek, ii, 512-
515.
120 A. Kuyper, De engelen Gods, 63 e.v. 
121 Overtoomsche Kerkbode, 27 september
1925. 
122 Drie keer wordt uit de Gereformeerde dog-
matiek geciteerd, eenmaal uit de Encyclo pae -
die en eenmaal uit De engelen Gods. De citaten
van Bavinck gaan over de gewijde geschiede-
nis. 
123 Bavinck, Gereformeerde dogmatiek, i, 471,
475 en 476. Alle drie de citaten komen uit
§13, over de theopneustie der Schrift. Kuyper
en Brussaard zijn de twee andere getuigen
die Geelkerken opvoert. 
124 Opvallend is dat hij hier niet verwees
naar F.W. Grosheide, die hij eerder wel als

getuige had opgevoerd in de discussie over
de aard van de Bijbelse geschiedschrijving.
Zie Vragen mij voorgelegd, 16-17. Hij noemt
daar de brochure ‘Christuservaring’, waarin
Grosheide over de evangeliën opmerkt dat
we daarin niet te maken hebben met kronie-
ken en dat men zelfs niet kan spreken van
geschiedschrijving. Het doel is immers niet
het meedelen van feiten. Had Grosheide
hem hierop aangesproken en liet hij het
daarom nu na om zijn vroegere klasgenoot
hier te noemen? 
125 Zie D. van Keulen, ‘De strijd om een er-
fenis. Het beroep op Kuyper en Bavinck in
de kwestie-Geelkerken’, in: Harinck (red.),
De kwestie-Geelkerken, 109-146. Zie ook Van
Keulen, Bijbel en dogmatiek, 247-288. Ik kom
hierop terug. Over Noordtzij zie men C.M.
van Driel, Gewantrouwd gereformeerd. Het om-
streden leiderschap van neocalvinist Arie Noordt zij
(1871-1944) (Barneveld 2010).
126 Mijn antwoord aan de synode, 31.
127 Mijn antwoord aan de synode, 31-34; 
J. Woltjer, ‘Ideëel of reëel’, in: J. Woltjer,
Verzamelde redevoeringen en verhandelingen
(Amsterdam 1931) 178-235. Zie verder H. van
der Laan, ‘Assen 1926’, Woord en wereld.
Maand blad voor de gereformeerde gezindte, 4
(1967) nr. 5, 140-158; idem, Woltjer, 95-98.
Deze interpretatie werd overgenomen door
Kuiper, De voormannen, 332-333; K. van Bek -
kum, ‘Zekerheid en Schriftgezag, in: Van
Bekkum en Rouw (red.), Geloven in zeker-
heid?, 77-108, en idem, ‘Naar de klaarblijke-
lijke bedoeling zintuiglijk waarneembaar.
De kwestie Geelkerken in theologie-histo-
risch perspectief ’, in: George Harinck, De
kwestie-Geelkerken, 87-108. 
128 Mijn antwoord aan de synode, 32.
129 Mijn antwoord aan de synode, 33; A. Kuy -
per, Locus de peccato. College-dictaat van onder-
scheidene studenten (z.p.z.j.) 23. 
130 Mijn antwoord aan de synode, 34-35. Zie
hoofdstuk viii.
131 Zie Acta bgs Assen 1926, Artikel 117, dat de
vaststelling van een perscommuniqué be-
vat, waarin daarvan melding wordt gemaakt.
Kennelijk bestemd om de volgende dag te
worden gepubliceerd. Zie ook Archief Heida,
Verslagen commissie iv, 16 februari 1926. Van
Gelderen had een goede indruk van de reac-
tie van Geelkerken, hij was ‘principieel be-
vredigd’. Anderen waren veel kritischer.
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132 Over de aanwezigheid van Geelkerken
zie Acta bgs Assen 1926, Bijlage xvi, Rapport
van de dogmatische commissie, 36-59,
 aldaar 36-37. Zie ook J.G. Geelkerken, ‘Het
kerkelijk conflict en Amsterdam-Zuid’,
Jaarboek Hersteld Verband, 1928,103-124, aldaar
108-111.
133 hua, Archief gkn, 465, Verslag van de on-
dervraging van dr. J.G. Geelkerken op 17 februari.
Het eerste deel is getypt en telt 31 bladzijden
en kent bovenstaand opschrift. De tekst be-
vat vele lacunes en onduidelijkheden. Het
tweede deel, vanaf de behandeling van
vraag 9, is handgeschreven en goed leesbaar.
Dit deel, dat naar ik aanneem het verhandel-
de op 18 februari beschrijft, telt 27 bladzijden
en breekt bij de behandeling van vraag 19
(de laatste vraag) abrupt af. In ag, 47,
‘Stukken kerkeraad’, bevinden zich de aan -
tekeningen die Geelkerken van dit gesprek
maakte. Er valt weinig uit op te maken om-
dat het geen verslag betreft maar losse aan-
tekeningen. Meestal betreft het de naam
van de vragensteller, met een beperkte om-
schrijving van de vraag.
134 Deze gegevens ontleend aan Geel ker -
ken, ‘Unfaire taktiek’, Overtoomsche Kerkbode,
27 juni 1926. Een van de journalisten was
W.C.F. Scheps, wiens weergave betreffende
de stenografen op ondergeschikte punten
afwijkt van Geelkerken. Zie Scheps, ‘Een
kerkelijke proefpolder’ vi (W.C.F. Scheps),
Kerknieuws, 14 juli 1972. In het Archief
Heida, Verslagen commissie iv, staat niets op-
getekend hierover. 
135 Geelkerkens weigering om de tekst 
te ondertekenen was terecht geweest.
136 J.G. Geelkerken, ‘Ondervraging’,
Overtoomsche Kerkbode, 4 april 1926.
137 A. Naafs, ‘Herinneringen aan Assen’,
Overtoomsche Kerkbode, 23 mei 1926.
138 Beiden roerden zich wel tijdens de
 andere commissievergaderingen.
139 Zie ook J.G. Geelkerken, ‘De werkelijk-
heid der paradijsbomen’, Overtoomsche
Kerkbode, 20 juni 1926. In een polemiek met
T. Hoekstra noemde Geelkerken ook een
aantal van de moeilijkheden die de tekst van
Genesis 3 bij hem opriep. Voor de discussie
zie men J.G. Geelkerken, ‘In de Bazuin’,
Overtoomsche Kerkbode, 4 april, J.G. Geel ker ken,
‘Om de waarheid’, Overtoomsche Kerk bode, 
2 mei 1926; T. Hoekstra, ‘Om de waarheid’,

De Bazuin, 26 april 1926; ‘Waar het om gaat’,
De Bazuin, 26 maart 1926; ‘De werkelijkheid
der paradijsbomen’, De Bazuin, 28 mei 1926.
140 hua, Archief gkn, 465, Verslag van de on-
dervraging van dr. J.G. Geelkerken op 17 februari,
bij de behandeling van vraag 11, in het hand-
geschreven gedeelte van het verslag, blad-
zijde 9. Het proefgebod gold alleen de boom
van kennis van goed en kwaad. 
141 hua, Archief gkn, 465, Verslag van de on-
dervraging van dr. J.G. Geelkerken op 17 februari,
behandeling vraag 11, in reactie op een vraag
van Heida. 
142 Van Kaam, Parade der mannenbroeders,
129. Van Kaam heeft deze weergave zeer
waarschijnlijk aan gesprekken met W.C.F.
Scheps ontleend. 
143 Scheps, ‘Een kerkelijke proefpolder’ iv
(N.G. Geelkerken), Kerknieuws, 7 april 1972.
In ag, 48, ‘Generale Synode Assen’, 22 februari
1926, van K. Fernhout aan J.G. Geelkerken
(telegram) met de mededeling dat hij in
Kampen verbleef. 
144 A. Naafs, ‘Herinneringen aan Assen’,
Overtoomsche Kerkbode, 23 mei 1926.
145 Ridderbos, Het verloren paradijs, 25.
146 Archief Heida, Verslagen commissie iv, 
18 en 19 februari 1926. 
147 Houtman, ‘Achter de schermen van
Assen’, gtt 80 (1980), 190-191, wijst op een
notitie van Van Gelderen over deze stelling
in diens archief, hdc, Archief Van Gelderen,
29 a (tweede schriftje). 
148 Blijkens een brief van Van der Schaar
aan de synode waren hij en andere bezwaar-
de broeders 18 februari ter synode geweest en
hadden ze een gesprek met de dogmatische
commissie gehad. Datzelfde gold ook Van
Kooten. Zie hua, Archief Synode gkn, 458,
Stukken van de zittingen van 26 januari-17 maart
1926, 1 maart 1926, van H. van der Schaar aan
de generale synode, en 1 maart 1926, van 
A. van Kooten aan de generale synode. Het
Archief Heida zwijgt hierover. Van der
Schaar c.s. hadden zelf gevraagd om hun
 bezwaarschriften te mogen toelichten. Zie
hua, Archief Synode gkn, 458, Stukken van de
zittingen van 26 januari-17 maart 1926, 15 februa-
ri 1926, E. van Beek e.a. aan de generale sy-
node; 15 februari 1926, van A. van Kooten
aan de generale synode. Zie over Van Kooten
Van Kaam, Parade der mannenbroeders, 129, en
idem, ‘De paradijsslang sprak’, in: M. van
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Amerongen e.a. (red.), Luizen in de pels, 91.
Een en ander berust op een mededeling van
W.C.F. Scheps. Zie ook Scheps, ‘Een kerke-
lijke proefpolder’ vi (W.C.F. Scheps), Kerk -
nieuws, 14 juli 1972.
149 Van Kooten beklaagde zich hierover bij
de synode. Zie hua, Archief Synode gkn,
458, Stukken van de zittingen van 26 januari-17
maart 1926, 1 maart 1926, van A. van Kooten
aan de generale synode. Zie ook saa, aa-z, 18,
Notulen kerkenraad, 25 februari 1926. Voor het
antwoord zie hua, Archief Synode gkn, 467,
Ingekomen stukken en minuten van stukken aan
de Gereformeerde Kerk van Amsterdam-Zuid en de
heer A. van Kooten te Amsterdam, 2 maart 1926,
van de generale synode aan A. van Kooten.
150 Het volgende is ontleend aan hdc,
Archief Van Gelderen, 29 a, 20 februari 1926,
van C. van Gelderen aan een onbekende col-
lega. Zie over deze brief ook Houtman,
‘Achter de schermen van Assen’, gtt 80
(1980), 188-192. 
151 Hiervan is ook sprake in een brief van S.
Brandsma (Middelburg), afgevaardigde
naar de synode, aan Geelkerken. Zie ag, 48,
Generale Synode Assen, 6 maart 1926, van 
S. Brandsma aan J.G. Geelkerken.
152 K. Dijk, Koerswijziging in onze kerken?
(Kampen 1964) 21.
153 Acta bgs Assen 1926, Artikel 127.
154 Acta bgs Assen 1926, Artikel 122, Artikel
132a en Bijlage xv. De brief van Geelkerken
was gedateerd 17 februari 1926; voor het ant-
woord zie men ag, 48, Generale Synode Assen,
3 maart 1926, van de kerkrechtelijke com-
missie aan J.G. Geelkerken. 
155 Acta bgs Assen 1926, Artikel 132.
156 ag, 48, Generale Synode Assen, 3 maart
1926, van de kerkrechtelijke commissie aan
J.G. Geelkerken, n.a.v. diens verzoek van 16
februari 1926 en in aansluiting op het voor-
lopig antwoord daarop van 17 februari 1926.
Zie ag, 48, Generale Synode Assen, 17 februari
1926, van de kerkrechtelijke commissie aan
J.G. Geelkerken.
157 Zijn catechismuspreken heeft Geel ker -
ken niet bewaard. Wel bevat ag, 56, Gedrukte
preken etc., een schriftje met aantekeningen
over de catechismus, Zondag 1-19.
158 Een verslag van deze dienst in ‘Zondag,
24 januari 1926 in Amsterdam-Zuid’, Woord
en Geest, 29 januari 1926. Voor de preek ag, 76,
Preken.

159 Een citaat uit Psalm 31:16.
160 ag, 78, Preken, Romeinen 12:12. 
161 hdc, Archief Van Gelderen, 29 a, 8 februa-
ri 1926, van C. van Gelderen aan J.G. Geel -
kerken. Niet aangetroffen in het archief van
Geelkerken. Zie ook Houtman, ‘Achter de
schermen van Assen’, gtt 80 (1980), 186-188.
Voor de preek zie ag, 78, Preken, Marcus 4:21-
25: En hij zeide tot hen: Komt ook de kaars opdat
zij onder de korenmaat of onder het bed gezet
 worde? Is het niet opdat zij op den kandelaar gezet
worde? Want daar is niets verborgen dat niet ge-
openbaard zal worden; en daar is niets geschied om
verborgen te zijn, maar opdat het ’t openbaar zou
komen. Zoo iemand ooren heeft om te hooren, die
hoore. En hij zeide tot hen: Ziet wat gij hoort. Met
wat mate gij meet, zal u gemeten worden, en u die
hoort, zal meer toegelegd worden. Want zoo wie
heeft, dien zal gegeven worden; en wie niet heeft, van
dien zal genomen worden, ook wat hij heeft.
162 In de bewaard gebleven versie van deze
preek ontbreekt deze passage. Hij had deze
tekst een paar jaar later nogmaals gebruikt,
het preekschriftje vermeldt 3-6-1928 gew.
Dat wil zeggen dat de preek gewijzigd was.
Bovendien zijn er bladzijden uit het schrift-
je gescheurd.
163 hua, Archief Synode gkn, 458, Stukken
van de zittingen van 26 januari-17 maart 1926, 
8 februari 1926, van C. van Gelderen aan K.
Fernhout Mzn. 
164 Houtman meent ten onrechte dat de
brief van 8 februari 1926, in concept in het
archief Van Gelderen aanwezig, niet ver-
zonden is. Hij wijst op Acta bgs Assen 1926,
Artikel 80, waar gemeld wordt dat Van
Gelderen per brief gemeld had ‘de zittingen
van heden’ niet bij te kunnen wonen. Zie
Houtman, ‘Achter de schermen van Assen’,
gtt 80 (1980), 188. Deze omschrijving in de
Acta is onjuist, de brief die Fernhout ontving
is gelijk aan de conceptbrief in het archief
Van Gelderen. Zie hua, Archief Synode gkn,
458, Stukken van de zittingen van 26 januari-17
maart 1926, 8 februari 1926, van C. van Gel de -
ren aan K. Fernhout Mzn.
165 ag, 76, Preken (2 x) en ag, 16, Preken. Op
14, 21 en 28 februari preekte hij achtereen-
volgens over 1 Thessalonicenzen 5:19;
Johannes 12:12-16; Mattheus 26:67, 68. 
166 ag, 16, Preken.
167 hua, Archief Synode gkn, 458, Stukken
van de zittingen van 26 januari-17 maart 1926, 
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9 maart 1926, van H. van der Schaar aan de
generale synode. 
168 nrc, avondblad, c, 8 maart 1926.
169 ‘Jezus staat daar in onze plaats. Al onze
doem, al onze schuld, al onze vloek, al onze ellende
is op Hem. En hij neemt ze weg en geeft er
ons zijnen zegen voor in de plaats.’ En, in de
volgende regel: ‘Hier staat de van God ons
gegeven koning voor ons, die met het bloed 
zich een eigen volk heeft gekocht en vrij ge-
maakt..’
170 ag, 78, Preken, en ag, 15, Preken. Zie ook
De Standaard, 15 maart 1926, met een verslag
van deze kerkdienst en van de avonddienst
in de Schinkelkerk.
171 B.A. Venemans, ‘In memoriam Dr
Johannes Gerardus Geelkerken, geboren 13
juni 1879 te Alkmaar, overleden 3 febr. 1960
te Amsterdam’, Woord en Dienst, 19 februari
1960, noemt het tekenend voor Geelkerken
dat hij zelfs op de zondag na de schorsing
nergens aan refereerde. Op zich terecht,
maar het staat niet los van de vermaning van
Van Gelderen. 
172 ag, 41, Brieven 1926, 29 april 1926, van 
C. Kwikkel aan J.G. Geelkerken.

x 
1 Acta bgs Assen 1926, Artikel 134 en Bijlage
xvi.
2 Dijk, Koerswijziging in onze kerken?, 21,
schrijft dat Thijs, Ridderbos en hijzelf in de
week van 22-26 februari 1926 te Kampen aan
dit rapport hadden gewerkt, ‘maar de
hoofdmoot was van Prof. Ridderbos’. Hij
schrijft ook dat we in de uitspraken van
Assen 1926 te doen hebben met een deel van
zijn geestelijke erfenis.
3 Acta bgs Assen 1926, Bijlage xvi, 48-49.
4 ‘De slang der theologen’, Overtoomsche
Kerkbode, 6 december 1925.
5 Van der Horst reageerde met ‘Nogmaals:
de slang der theologen’, Woord en Geest, 
19 maart 1926. Later publiceerde hij nog
naar aanleiding van Aalders, De exegese van
Gen. 2 en 3 en de beslissing der Synode van Assen
in Woord en Geest, 18 juni 1926, ‘Wonderlijke
zaken’. 
6 Acta bgs Assen 1926, Artikel 149. Ze stem-
den wel mee over conclusie c en d, de con-
clusies over Job en over de kerkbode. Die
kwesties waren niet op de particuliere syno-
de aan de orde geweest. 

7 Acta bgs Assen 1926, Artikel 150. Zo ook
Kuyper, ‘Redactioneel’, De Heraut, 2 mei 
1926. Fernhout herhaalde deze uitlating
 enkele dagen later, zie Acta bgsAssen 1926,
Artikel 203.
8 Acta bgs Assen 1926, Artikel 152. Toen het
zenden van een telegram niet mogelijk
bleek, werd de beslissing eveneens per ex-
presse verzonden. 
9 Acta bgs Assen 1926, Artikel 153.
10 Acta bgs Assen 1926, Artikel 138 en 142.
11 Acta bgs Assen 1926, Artikel 156 en 163. 
12 Acta bgs Assen 1926, Artikel 138 en Bijlage
xviia.
13 Acta bgs Assen 1926, Artikel 138 en Bijlage
xviib
14 Acta bgs Assen 1926, Artikel 138 en Bijlage
xviic. Het ging om J.D. Boerkoel, J. Brink -
man, H.C. van den Brink, J.C. Brussaard, 
F. Kramer, N. Diemer, G.R. Kuijper, W.A.
Wiersinga en W.E. van Duin.
15 Acta bgs Assen 1926, Artikel 138 en Bijlage
xviid.
16 Acta bgs Assen 1926, Bijlage xviid.
17 Acta bgs Assen 1926, Bijlage xvii.
18 Acta bgs Assen 1926, Artikel 163. 
19 Acta bgs Assen 1926, Bijlage xvii, bladzijde
66 (niet in de conclusies!)
20 Acta bgs Assen 1926, Artikel 163, conclusie
17.
21 Acta bgs Assen 1926, Artikel 163, conclusie
26. 
22 Acta bgs Assen 1926, Artikel 163, conclusie
9; Bijlage xvii, blz. 77-80.
23 Acta bgs Assen 1926, Artikel 64. 
24 De Standaard, 5 maart 1926, vermeldt dat
voorlezing van het rapport drie uur in be-
slag nam. 
25 ag, 48, Generale Synode Assen, 4 maart
1926, van de generale synode aan J.G. Geel -
kerken, begeleidende brief bij de conclusies.
Toen de kerkenraad ’s avonds vergaderde,
maakte Geelkerken geen melding van ont-
vangen post. 
26 Zie o.a. De Standaard, 4 maart 1926.
27 saa, aa-z, 18, Notulen kerkenraad, 4 maart
1926.
28 ag, 48, Generale Synode Assen, 5 maart
1926, van de generale synode aan J.G. Geel -
kerken. Zie ook De Standaard, 6 maart 1926,
‘De synode van Assen. Overzicht’. Hier staat
vermeld dat ook een deel van het rapport
van commissie iv op 4 maart was verzon-
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den. Zie ook saa, aa-z, 18, Notulen kerkenraad, 
5 maart 1926. 
29 ag, 48, Generale Synode Assen, getypt
exemplaar van het rapport van commissie
iv.
30 De Standaard, 5 maart 1926. Met publica-
tie hiervan was op verzoek van de synode
een dag gewacht, opdat Geelkerken eerst
kennis zou kunnen nemen van de conclu-
sies. Het kerkrechtelijk rapport werd in De
Standaard van 6 maart gepubliceerd. 
31 Het volgende op grond van Acta bgs Assen
1926, Artikel 171 en Bijlage xix; saa, aa-z, 18,
Notulen kerkenraad, 5 maart 1926, en J.G. Geel -
kerken, ‘Het kerkelijk conflict en Amster -
dam-Zuid’, Jaarboek Hersteld Verband 1 (1928)
103-124, aldaar 111-112.
32 Volgens De Standaard, 5 maart 1926, werd
Geelkerken opgewacht door een paar hon-
derd man. 
33 Zie ook saa, aa-z, 18, Notulen kerkenraad,
5 maart 1926 en saa, aa-z, 69, Ingekomen stuk-
ken, 5 maart 1926, telegram aan de kerken-
raad (zonder afzender).
34 Ik volg hier het verslag van Thijs. De
 notulen van de kerkenraad zijn uitvoeriger
maar niet helderder. Zie Acta bgs Assen 1926,
Artikel 171 en Bijlage xix.
35 Korte samenvattingen van wat ze zeiden
zijn als aanhangsel aan de notulen opge -
nomen. Zie saa, aa-z, 18, Notulen kerkenraad,
5 maart 1926. 
36 ag, 48, Generale Synode Assen, 6 maart
1926, van J. Ridderbos aan J.G. Geelkerken.
Ridderbos stuurde Geelkerken nog enkele
stukken toe, die hij verzuimd had hem vrij-
dag te overhandigen. In ieder geval zat daar-
bij het begeleidend schrijven bij het rapport
van commissie iv. Tevens bedankte Ridder -
bos zijn amice voor de toezending van de
laatste brochure (Mijn antwoord aan de synode)
en sprak hij de hoop uit dat hij met een goe-
de consciëntie deze verklaring zou mogen
tekenen. 
37 Psalm 84:6: ‘Want God de heer, zoo
goed, zoo mild, Is t’allen tijd een zon en
schild; Hij zal genaad’ en eere geven; Hij zal
hun ’t goede niet in nood Onthouden, zelfs
niet in den dood, Die in oprecht voor Hem
leven. Welzalig, heer, die op U bouwt, En
zich geheel aan U vertrouwt.’
38 De Standaard, 8 maart 1925. Het is een
 citaat uit Genesis 17:1.

39 Thijs en Ridderbos waren overigens
 alweer naar huis afgereisd. 
40 De Standaard, 8 maart 1926. 
41 Deze bestond uit Van den Berg, Bree -
voort, Jb de Bruin, Flipse, De Froe, De Geus,
Koster, Nijenhuis en Ristjouw.
42 Zie Acta bgs Assen 1926, Artikel 169 en
Bijlage xviiia, 8 maart 1926, van K. Fern -
hout Mzn aan de kerkenraad van Amsterdam-
Zuid. In de nrc (avondblad, A) van 11 maart
1926 staat vermeld dat een afvaardiging van
de kerkenraad van Amsterdam-Zuid Fern -
hout zondag 7 maart had bezocht.
43 Zie saa, aa-z, 18, Notulen kerkenraad, 8
maart 1926; Acta bgs Assen 1926, Artikel 171 en
Bijlage xviii = 9 maart 1926, van de kerken-
raad Amsterdam-Zuid aan de generale sy-
node. Melding wordt gemaakt van een reac-
tie vanwege de synode, maar die is niet in de
Acta opgenomen.
44 Acta bgs Assen 1926, Artikel 170, onder
 anderen van A.J. de Wilde, H.F. Punt te
Rotterdam, E. van Beek en acht anderen te
Amsterdam, H. van der Schaar en H. Kremer,
eveneens uit Amsterdam. Deze brieven wer-
den voorgelezen en voor kennisgeving aan-
genomen. Van Gelderen liet weten dat hij
verhinderd was (Artikel 167). 
45 De tekst van het telegram Acta bgs Assen
1926, Artikel 171. 
46 Acta bgs Assen 1926, Artikel 171 en Bijlage
xix. 
47 Acta bgs Assen 1926, Artikel 173 en 176,
Bijlage xx. Het ging om een brief van G.C.
van Kerkhof, die werd verwezen naar het
rapport van commissie iv. Een brief van J.A.
Hoebee uit Amsterdam-Zuid werd voor
kennisgeving aangenomen. 
48 Acta bgs Assen 1926, Artikel 177 en Bijlage
xxia en xxi. De brief was ondertekend door
J.P. de Gaay Fortman, A. Goote, C.J. Honig,
A. Jonkman, R. Kramer, W.J.A. Schouten en
H.R. Woltjer. J.P. de Gaay Fortman was een
zoon van A. Kuypers medestander N.A. de
Gaay Fortman, in 1917 gepromoveerd aan de
UvA op een biologische studie. In zijn stel-
lingen vroeg hij ruimte voor de evolutieleer
‘mits niet mechanisch opgevat’. Zie over
hem J. Lever, ‘In memoriam dr. J.P. de Gaay
Fortman’, Jaarboek vu (1982-1983) 63-66.
49 Later kwam er opnieuw een brief van J.P.
de Gaay Fortman en enkele medestanders,
die reageerden op de verklaring die Geel -
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kerken was voorgelegd en daarmee uiting
gaven aan hun ‘diepe teleurstelling’. Kern
van hun schrijven was de zorg dat met de be-
slissing van Assen een verdere en door hen
noodzakelijk geachte ontwikkeling van de
Schriftbeschouwing vooralsnog niet moge-
lijk zou zijn. Bovendien dreigde het feit dat
resultaten van wetenschappelijk onderzoek
pas na kerkelijke behandeling ingang zou-
den kunnen vinden in de kerken. Ze vroe-
gen om een onderzoek naar de organische
Schriftvisie en naar een ‘meer verdiepte 
en belijdende kentheorie’, anders dan die
van Aristoteles, Aquino en Kant, die zo veel
invloed op de gereformeerde theologie had-
den gehad. Zie Acta bgs Assen 1926, Artikel
189 en 229 en Bijlage xxviiia en xxviii.
50 Acta bgs Assen 1926, Artikel 178 en 179. 
51 Acta bgs Assen 1926, Artikel 181 en Bijlage
xxii. Het vermaan was opgesteld door 
de Kamper hoogleraren S. Greijdanus en
A.G. Honig.
52 Een impliciete verwijzing naar de
Heidelbergse catechismus, antwoord 108,
over het zevende gebod: ‘Alle onkuischheid
is van God vervloekt, en wij daarom, haar
van harte vijand zijnde, kuisch en ingeto-
gen leven moeten, hetzij in den huwelijken
staat of daarbuiten.’
53 Gemeentevergadering van 29 maart
1926. Een verslag daarvan in De Standaard, 
30 maart 1926. Zie ook saa, aa-z, 18, Notulen
kerkenraad, 29 maart 1926.
54 Zie saa, aa-z, 18, Notulen kerkenraad, 
10 maart 1925; Acta bgs Assen 1926, Artikel 189
en Bijlage xxiv.
55 Brieven van hen bevinden zich in ag, 48,
Generale Synode Assen.
56 Overtoomsche Kerkbode, 6 maart 1927. Naar
aanleiding van H.H. Kuyper, ‘Legenden’, 
De Heraut, 20 februari 1927.
57 H.H. Kuyper, ‘Legenden’, De Heraut, 
20 februari 1927.
58 Het artikel van Geelkerken was overge-
nomen in Woord en Geest, 11 maart 1927, met
een naschrift van Van den Brink. 
59 saa, aa-z, 18, Notulen kerkenraad, 10 maart
1926. 
60 Acta bgs Assen 1926, Artikel 189 en Bijlage
xxv.
61 Acta bgs Assen 1926, Artikel 187 en Bijlage
xxiii. 
62 Acta bgs Assen 1926, Artikel 189. Aan een

ingekomen stuk van J. Haaksma te Amster -
dam, een schrijven van J.P. de Gaay Fortman
en anderen en aan de brief van de kerken-
raad van Amsterdam-Zuid ging de synode
voorbij. 
63 In de commissie hadden zitting de pre-
dikanten K. Dijk, W.A. van Es, D.P. Koop -
mans, J.J. Miedema, J. Thijs en de ouder -
lingen J.J. Beukenkamp, S. Brandsma, W.
van den Brink en S. Vellenga, met alle hoog-
leraren als preadviseur. Zie Acta bgs Assen
1926, Artikel 189. Zie ag, 48, Generale Synode
Assen, 11 maart 1926, van de generale synode
aan J.G. Geelkerken (telegram).
64 Acta bgs Assen 1926, Artikel 202. Een af-
schrift van het telegram in ag, 10, Documen -
tatie en correspondentie 1926, 12 maart 1926, van
J.G. Geelkerken aan de generale synode. Het
telegram was verstuurd om 10.30 uur. 
65 Acta bgs Assen 1926, Artikel 203. 
66 Acta bgs Assen 1926, Artikel 203. Ook H.H.
Kuyper zag in de betoonde eensgezindheid
een teken van Gods aanwezigheid, zie
‘Redactioneel’, De Heraut, 2 mei 1926. 
67 ag, 48, Generale Synode Assen, 12 maart
1926, van de generale synode aan J.G. Geel -
kerken, telegram, verzonden 14.30 uur. Zie
over de gebeurtenissen ook J.G. Geelker ken,
‘De gewisselde telegrammen’ en ‘Het valsche
telegram’, Overtoomsche Kerkbode, 21 maart
1926; H.H. Kuyper, ‘Het mystificatie-tele-
gram’, De Heraut, 18 april 1926; J.G. Geel -
kerken, ‘Het mystificatie-telegram’, De
Overtoomsche Kerkbode, 25 april 1926. In J.G.
Geelkerken, ‘De modderspuit’, Overtoomsche
Kerkbode, 4 april 1926, verweerde Geel ker ken
zich tegen het gerucht dat zijn zoon de
schrijver van het telegram zou zijn.De Acta
zwijgen hierover. 
68 Acta bgs Assen 1926, Artikel 207. ag, 48,
Generale Synode Assen, bevat nog een ‘tele-
foon-oproepbericht’ dato 12 maart 1926 van
Fernhout aan Geelkerken om hem te bellen
en een kladje met Geelkerkens reactie waar-
in hij verzocht om mededeling van de reden
hem uit te nodigen naar Assen te komen.
Geelkerken vermeldde later dat Woltjer daar -
op met Fernhout had gebeld, zie ‘De gewis-
selde telegrammen’, de Overtoomsche Kerk -
bode, 21 maart 1926. 
69 Acta bgs Assen 1926, Artikel 208, 209 en
217 (openbare zitting). 
70 Acta bgs Assen 1926, Artikel 210.
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71 Acta bgs Assen 1926, Artikel 212 (en 219,
openbare zitting) en Bijlage xxvi; ag, 48,
Generale Synode Assen, 12 maart 1926, van de
generale synode aan J.G. Geelkerken.
72 Artikel 80 ko: Voorts onder de grove zonden,
die waardig zijn met opschorting of afstelling van
den dienst gestraft te worden, zijn deze de voor-
naamste: valsche leer of ketterij, openbare scheur-
making, openlijke blasphemie, simonie, trouwe-
looze verlating zijns dienstes of indringing in eens
anderen dienst, meineedigheid, echtbreuk, hoererij,
dieverij, geweld, gewoonlijke dronkenschap, vech-
terij, vuil gewin; kortelijk, alle de zonden en grove
feiten, die den bedrijver voor de wereld eerloos
 maken, en in een ander gemeen lidmaat der Kerk
als afsnijding waardig zouden gerekend worden.
73 Acta bgs Assen 1926,Artikel 217; ag, 48,
Generale Synode Assen, 12 maart 1926, van de
generale synode aan J.G. Geelkerken (met
begeleidend schrijven). 
74 De Standaard, 18 maart 1926. 
75 Acta bgs Assen 1926, Artikel 218.
76 Acta bgs Assen 1926, Artikel 221.
77 Over de gevolgen van de kwestie-
Geelkerken in de studentenwereld zie men
George Harinck, ‘Vernieuwing en verwar-
ring. Klaas Schilder en het gereformeerde
studentenleven in verband met de kwestie-
Geelkerken’, jggk 3 (1989) 136-157.
78 ‘De Ovatie. Een mededeeling uit den
kring der studenten’, De Standaard, 15 maart
1926.
79 Ben van Kaam, ‘De paradijsslang sprak’,
in: M. van Amerongen e.a. (red.), Luizen in de
pels, 93. 
80 ag, 10, Documentatie en correspondentie
1926, Verklaring van 71 studenten aan de vu.
Later werden er nog twee namen toege-
voegd. Zie ook J.G. Geelkerken, ‘Valsche be-
richten’, Overtoomsche Kerkbode, 28 maart
1926, waarin hij tegen de voorstelling van De
Standaard protesteerde.
81 Voor Höweler, zie ag, 9, ‘Varia’, ca 1920-
1926, 20 december 1925, van H.A. Höweler
aan J.G. Geelkerken, namens 60 studenten,
die verklaarden bevreesd te zijn dat de vrij-
heid van wetenschap op het spel stond met
alle gevolgen van dien voor de doorwerking
van de gereformeerde wereld- en levensbe-
schouwing. De verklaring zelf is gedateerd
20 november 1925. Dit stuk was doorge-
stuurd naar de synode. Zie Acta bgs Assen
1926, Artikel 8, nummer 32.

82 Er waren in die dagen verscheidene sa-
menkomsten met de vu-studenten. Aan de
hand van de berichtgeving in De Standaard
en een nagelaten verslag kom ik tot het vol-
gende overzicht. Op 22 maart sprak Aalders
over het besluit van de synode van Assen, op
23 maart sprak Hepp over de dogmatische
aspecten van de synode-uitspraak, diezelfde
dag sprak Grosheide voor niet-theologen,
op 25 maart sprak H.H. Kuyper over de
kerkrechtelijke zijde van het conflict, en op
26 maart 1926 sprak Geelkerken. Een ver-
slag vond ik in hdc, archief 212, Plaatsings -
lijst van brochures betreffende de kwestie-
Geelkerken, doos 1. Het is niet bekend wie
dit verslag heeft samengesteld. Zie ook ag,
41, Brieven 1926, 22 maart 1926, van J.M. Spier
aan J.G. Geelkerken, met een verslag van de
samenkomst van 22 maart 1926. Aalders
heeft dit college later uitgegeven onder de
titel De exegese van Gen. 2 en 3 en de  beslissing der
Synode van Assen (Kampen 1926), zie de aan-
kondiging van deze brochure in De Heraut,
2 mei 1926.
83 Eerst werd daartoe nog een besluit ge-
nomen. Voor zijn brochures zie de litera-
tuuropgave. In augustus 1926 verscheen
nog een derde brochure van zijn hand. 
84 saa, aa-z, 18, Notulen kerkenraad, 13 maart
1926.
85 Tegen stemden B. Ebling, H. Ekhart, 
A. van Kooten, Joh.M. Musch, C.C. Padt en 
J. Schouten. De definitieve versie van de brief
in de notulen van de kerkenraad en in Acta
bgs Assen 1926, Bijlage xxvii. Deze brief
werd zondag 14 maart zowel in de ochtend-
dienst als in de avonddienst voorgelezen in
beide kerkgebouwen. De notulen hebben
een aanhangsel, waarin de opmerkingen
van verscheidene kerkenraadsleden staan
opgetekend. Later zou men schrijven dat
zeven ambtsdragers zich zouden losmaken
van de kerkenraad. Zie o.m. ‘Gereformeerde
Kerk te Amsterdam-Zuid (Overtoom)’,
Jaarboek Hersteld Verband 1 (1926) 5-6. De zeven-
de ambtsdrager heb ik niet kunnen identifi-
ceren. Op de beslissende momenten was hij
er blijkbaar niet bij. 
86 De Standaard, maandag 15 maart 1926.
87 saa, aa-z, 18, Notulen kerkenraad, 13 maart
1926. 
88 saa, aa-z, 18, Notulen kerkenraad, 17 maart
1926.
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89 Geelkerken vermeldde later dat er 700 à
800 mensen stonden te wachten. Zie ‘Het
kerkelijk conflict en Amsterdam-Zuid’,
Jaarboek Hersteld Verband 1 (1928), 113.
90 ag, 47, ‘Stukken kerkeraad’, Aanstellings -
brief N.G. Geelkerken als bewaker van de
Parkkerk. Hij verdiende daar tussen 08.00
en 20.00 uur 50 cent per uur mee, tussen
20.00 en 08.00 uur een gulden. De opdracht
om voor bewaking te zorgen was op de ver-
gadering van 8 maart 1926 verstrekt.
91 Zie verder De Standaard, 15 maart 1926,
met een verslag van deze kerkdienst en van
de avonddienst in de Schinkelkerk. De kerk-
gangers zongen hem toe Psalm 87:4: ‘God
zal hen zelf bevestigen en schragen, En op
zijn rol, waar Hij de volken schrijft, Hen tel-
len, als in Isrel ingelijfd, En doen den naam
van Sions kind’ren dragen.’
92 nrc, 17 maart 1927 (ochtendblad c).
93 Behalve K. van den Berg, voorzitter van
het comité, spraken onder anderen A. Naafs,
F. Heemskerk, A.C.G. van Proosdij, J.C. van
der Does en Geelkerken zelf. Zie ook Acta bgs
Assen 1926, Artikel 227, waar melding ge-
maakt wordt van een telegram van Van den
Berg namens hen die in het concertgebouw
hadden vergaderd. Ook was er bij de synode
een brief binnengekomen met bezwaren
 tegen het steuncomité, maar daar kon de
synode niets mee. Zie Acta, bgs Assen 1926,
Artikel 237.
94 Acta bgs Assen 1926, Artikel 222-225. Dijk
verving de zieke Fernhout. 
95 Acta bgs Assen 1926, Artikel 233 en Bijlage
xxix. De brief was ondertekend door B.
Ebling, H. Ekhart, A. van Kooten, Joh.M.
Musch, C.C. Padt en J. Schouten. 
96 Acta bgs Assen 1926, Artikel 233 en 
Bijlage xxx. De brief was ondertekend door
H. Ekhart, A. van Kooten en C.C. Padt. 
97 Acta bgs Assen 1926, Artikel 234, met daar-
in de tekst van de brief. Zie ag, 48, Generale
Synode Assen, 17 maart 1926, van de generale
synode aan J.G. Geelkerken.
98 Acta bgs Assen 1926, Artikel 238.
99 Afgezet werden de ouderlingen: K. van
den Berg, H. Bonda, C. Breevoort, Jb de Bruin,
M. de Bruin, D. van Commenée, P. van Don -
gen, H. van Dijk, A. de Froe, H. van Gesker,
W. van Hartingsveld; P. Hoogewoud, R. van
Houten, H. van Luin, P.G. Molenaar, A. Naafs,
D. Nucolet, J.J. Pasmooij, G. Prins, W.C.

Ristjouw, M. van der Starre, E.K. Tals ma,
W.G.A.J. ter Haar, J. Veenhoff, J.J. de Vis ser,
B. van Waarden en J.H. de Wijn. Afwezig wa-
ren J.K. van Loon (inmiddels in Arnhem
woonachtig), R. Lukkien en R.H. Woltjer.
De namen der diakenen: J.E.H. van der Bom,
C.J. Bos, C. van Dusseldorp, N.L. Flipse, A.
Gerritse, C. de Geus, H.J. Hoogtij, J. de Jong,
G. Koster, D. van der Laan, J.K. van der Lichte,
J.H. de Maan, G.J. Nijenhuis en D. van der Plas.
Afwezig was S. Dogger. Pre adviseur Greij -
danus verklaarde zich ook nu weer tegen,
W.A. van Es (afgevaardigde) verklaarde 
zich te conformeren met behoud van eigen
gevoelen. Acta bgs Assen 1926, Artikel 233 en
245, Bijlage xxix. Zie ook Rullmann, ‘Ker -
ke lijk overzicht 1926’, Jaar boek gkn, 1927,
303-312.
100 Acta bgs Assen 1926, Artikel 227 en 228 en
Bijlage xxxia.
101 Acta bgs Assen 1926, Artikel 241 en Bijlage
xxxi.
102 Acta bgs Assen 1926, Artikel 242 en 243.
103 Acta bgs Assen 1926, Artikel 244 en 245.
104 Acta bgs Assen 1926, Artikel 246.
105 Acta bgs Assen 1926, Artikel 247.
106 De Standaard, 16 maart 1926.
107 saa, aa-z, 17 maart 1926.
108 Zie het verslag in nrc, 18 maart 1926
(ochtendblad a) en 19 maart 1926 (avond-
blad d). Zie ook De Standaard, 18 maart 1926,
en de Overtoomsche Kerkbode, 26 maart 1926,
‘Uit gefloten en gehoond’, door J. (?)
109 saa, aa-z, 18, Notulen kerkenraad, 18
maart 1926. De brief van de synode trof ik
niet aan onder de ingekomen stukken. Zie
daarvoor Acta bgs Assen 1926,
110 De Heidelbergse catechismus zegt over
het negende gebod: ‘Dat ik tegen niemand
 valsche getuigenis geve, niemand zijne
woorden verdraaie, geen achterklapper of
lasteraar zij, niemand lichtelijk en onver-
hoord oordeele of helpe veroordeelen; maar
allerlei liegen en bedriegen, als eigene wer-
ken des duivels, vermijde, tenzij dat ik den
zwaren toorn Gods op mij laden wil; insge-
lijks dat ik in het gericht en alle andere han-
delingen de waarheid liefhebbe, oprechte-
lijk spreke en belijde; ook mijns naasten eer
en goed gerucht naar mijn vermogen voor-
sta en bevordere.’
111 In hoofdstuk xii kom ik hierop terug.
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xi
1 Het volgende is ontleend aan D. van
Keulen, ‘De strijd om een erfenis’, in:
Harinck (red.), De kwestie-Geelkerken, 109-
146, en idem, Bijbel en dogmatiek, 247-288. 
Zie ook Kuiper, De voormannen, 307-377.
2 Mijn antwoord aan de synode, 31, met een
verwijzing naar Kuyper, Encyclopaedie, ii,
§ 68, 605.
3 Ik ontleen deze omschrijving aan de ge-
drukte brief, 24 december 1925, van A. van
Kooten aan de generale synode. 
4 Acta bgs Assen 1926, Bijlage xii, vraag 17.
5 Nota bene! In haar rapport stelde de com-
missie dat Geelkerken zich niet kon herken-
nen in de weergave van Van Kooten. 
6 Archief Heida, Vergaderingen commissie iv, 
4 februari 1926. 
7 De vragen werden geformuleerd op 
9 februari. Zie Archief Heida, Verslagen com-
missie iv, 9 februari 1926. Het waren in het
bijzonder Greijdanus en Hepp die de vraag
naar de historiciteit wilden stellen.
8 Archief Heida, Verslagen commissie iv, 
10 februari 1926. Het verslag van Heida gaat
nauwelijks op de inhoud van het gesprek in.
9 Archief Heida, Verslagen commissie iv, 
16 februari 1926.
10 Archief Heida, Verslagen commissie iv, 17 en
18 februari 1926. Een deel bevat aantekenin-
gen over het gesprek met Geelkerken op 17 en
18 februari, een deel bevat alleen maar de
vragen die men wilde stellen. 
11 hua, Archief gkn, 465, Verslag van de on-
dervraging van dr. J.G. Geelkerken op 17 februari.
Volgens het rapport van de commissie was
dat de mening van een ander geweest, het-
geen bevestigd zou zijn door de aantekenin-
gen van een der Amsterdamse afgevaardig-
den die de lezingen had bijgewoond. In het
verslag staat daarvan niets.
12 Geelkerken heeft nergens, zoals Van
Kooten zegt, Elihu de schrijver van het boek
Job genoemd. De schrijver is onbekend,
meende Geelkerken. 
13 Overigens kan uit het verslag van het
 gesprek met Geelkerken ook worden
opgemaakt dat Van Kooten zich bepaald
niet geliefd had gemaakt bij Geelkerken en
diens kerkenraad. 
14 P.G. Knibbe, Het dogmatisch-exegetisch rap-
port met zijn tweeërlei conclusies (Leiden 1926).
Een vergelijking van de conclusies op blad-

zijde 39-43. Zie ook Synodale rapporten zaak-
Geelkerken. Rapport der exegetisch-dogmatische
commissie met conclusies; en conclusies van het
kerkrechtelijk rapport (Kampen 1926) en Acta
bgs Assen 1926, Bijlage xvi, Rapport van de dog-
matische commissie. Voor de synodale conclu-
sies Acta bgs Assen 1926, Artikel 149. Zie ook
Kuiper, De voormannen, 298-299. Knibbe zou
later een bezwaarschrift indienen. Zie de
 literatuuropgave. 
15 Synodale rapporten, 28.
16 Acta bgs Assen 1926, Artikel 149. 
17 Knibbe, Het dogmatisch-exegetisch rapport, 24.
18 Acta Voortgezette bgs, Bijlage li, Rapport
inzake het bezwaarschrift van mr. P.G.
Knibbe (laatste gedeelte). Dit rapport is niet
gedateerd. Het kwam aan de orde op de zit-
ting van 8 september 1926. 
19 ag, 48, Generale Synode Assen, 22 februari
1926, van K. Fernhout aan J.G. Geelkerken.
De brief bevat de motivatie van het telegram
dat Fernhout hierover eerder aan Geel -
kerken stuurde. Zie ag, 48, Generale Synode
Assen, 19 februari, van de generale synode
aan J.G. Geelkerken: ‘Publicatie voorshands
niet gewenscht.’
20 Kuiper, De voormannen, 299, noot 149, wil
dit eigenlijk als verklaring niet accepteren,
mede omdat in de pers reeds een en ander
van Geelkerkens antwoord was gepubli-
ceerd. Maar in het licht van de hierboven ge-
memoreerde correspondentie Geelkerken/
Fernhout, waarover Kuiper niet kon be-
schikken, is dit toch wel waarschijnlijk. 
21 Geelkerken verweerde zich tegen de be-
schuldiging dat hij de negentien vragen
naar De Telegraaf zou hebben doorgespeeld,
zie ‘Ongemotiveerd en erger’, Overtoomsche
Kerkbode, 28 februari 1926. Verdachten ook
anderen hem daarvan? Een protest tegen dit
publiceren van vertrouwelijke stukken in
H.H. Kuyper, ‘Redactioneel’, De Heraut, 
21 februari 1926. De vragen werden in dit-
zelfde nummer gepubliceerd. De Standaard
publiceerde ze op 16 februari 1926. De Tele -
graaf, maandag 15 februari 1926. Later publi-
ceerde de Telegraaf ook een samenvatting
van het antwoord van Geelkerken, hetgeen
door De Standaard op 1 maart 1926 werd over-
genomen.
22 Ik raadpleegde Van Drimmelen, ‘Kerk of
kerken?’, in: Van Drimmelen e.a. (red.): Kerk
in orde, 68-76; Barnard, ‘De wissel verlegd’,
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in: Harinck (red.), De kwestie-Geelkerken, 147-
159. D.Th. Kuiper spreekt over de ideologi-
sche functie van het kerkrecht en wijst erop
dat er ook van niet-theologische zijde veel
kritiek kwam, De voormannen, 339-343. Als
critici noemt hij P.A. Diepenhorst, P.G.
Knibbe, A.C.G. van Proosdij en F. Heems -
kerk, allen juristen. Zie bijvoorbeeld de re-
actie van H.H. Kuyper, ‘Juristen en het kerk-
recht’, De Heraut, 15 november 1925. Zie ook
H.H. Kuyper, ‘Recht in de zaak Geelkerken’,
De Heraut, 10 januari 1926, waar hij zich
 tegen Van Proosdij keert. Kuyper schreef
verder onder andere ‘De les der historie’ i-ii,
De Heraut, 22 en 29 november 1925, en ‘Art.
30 van de kerkorde’, De Heraut, 27 december
1925. J. van Lonkhuijzen, een naar de vs ge -
emigreerde predikant, was een van de felste
theologisch geschoolde critici op het kerk-
recht van Assen.
23 J. de Jong, Verklaring van de kerkenordening
van de Nationale Synode van Dordrecht van 1618-
1619, collegevoordrachten van Prof. Dr. F. L. Rutgers
over gereformeerd kerkrecht (Rotterdam 1918);
F.L. Rutgers, Kerkelijke adviezen i en ii (Kam -
pen 1921-1922).
24 ‘Een grondbeginsel van gereformeerd
kerkrecht’, De Heraut, 15 december 1918. Zie
ook H.H. Kuyper, ‘De autonomie der plaat-
selijke kerk’, De Heraut, 1 juni 1919; idem,
‘Het conflict te Middelburg’, De Heraut, 
25 mei 1919; idem, ‘Het conflict te Middel -
burg’, De Heraut, 29 juni 1919. Na Assen
schreef hij een artikel (in twee delen) over
‘De kerkrechtelijke bezwaren’, De Heraut, 
20 en 27 juni 1926. Geelkerken schreef over
deze wijziging ‘Rare sprongen’ i-iv, Over -
toomsche Kerkbode, 23 en 30 mei, 11 en 18 juli
1926. Zie ook J.G. Geelkerken, ‘Het stand-
punt der doleantie verloochend’, Overtoom -
sche Kerkbode, 16 mei 1926.
25 H. Bouwman, De kerkelijke tucht naar het
gereformeerd kerkrecht (Kampen 1912). Barnard
komt met een andere interpretatie, ‘De wis-
sel verlegd’, in: Harinck (red.), De kwestie-
Geelkerken, 151.
26 J. Jansen, De kerkenordening van de Gerefor -
meerde Kerken in Nederland i-ii (Nijverdal 1913-
1922). Deel ii is gewijd aan de tucht en ver-
scheen als eerste. Het binnenblad vermeldt:
De kerkelijke tucht. Handleiding ten dienste der
Gereformeerde Kerken.
27 J. Jansen, Korte verklaring van de kerken -

ordening (Kampen 1923). 
28 J. Jansen, De bevoegdheid der meerdere ver -
gaderingen (Kampen 1924). Later schreef hij
nog De beginselen van ons gereformeerd kerkrecht
in de zaak-Geelkerken (Zutphen 1926).
29 Kuiper, De voormannen, 339-343. 
30 Zie over Kuyper en Gunning C. Augustijn,
‘Kuypers rede over “De hedendaagsche
schriftkritiek” in haar historische context’,
in: C. Augustijn en J. Vree, Abraham Kuyper:
vast en veranderlijk. De ontwikkeling van zijn
denken (Zoetermeer 1998) 109-148; Aalders,
125 jaar FdG, 26-29; L. Mietus, Gunning en
Kuyper in 1878. A. Kuypers polemiek tegen ‘Het
 leven van Jezus’ van J. H. Gunning Jr. Een theo -
logie-historische bijdrage (Velp 2009). 
31 Harinck, ‘De kwestie-Geelkerken en de
moderne cultuur’, in: Harinck (red.), De
kwestie-Geelkerken, 74.
32 Harinck, ‘De kwestie-Geelkerken en de
moderne cultuur’, in: Harinck (red.), De
kwestie-Geelkerken, 82.
33 Zijn leeropdracht omvatte de algemene
taalwetenschap, de encyclopedie der filo -
logie en de postklassieke Griekse en Latijnse
taal- en letterkunde.
34 Buytendijk veroordeelde de synode als
onbekwaam wegens gebrek aan wijsgerige
schooling, de leiding van de gkn bestond
uit zeer middelmatige figuren. Zie De
 Tele graaf, 20 maart 1926, ‘De leiding in de
Gere formeerde Kerken’. Over het verwijt
aan de hoogleraren zie hoofdstuk viii.
Overigens woonden Geelkerken en Buy ten -
dijk tot  begin 1925 dicht bij elkaar en veel
brieven van Buytendijk aan Geelkerken zijn
er niet bewaard gebleven. Ook na Buyten -
dijks verhuizing naar Groningen is er niet
veel correspondentie bewaard  gebleven,
hoewel beiden op elkaar gesteld waren. 
35 Ook in een schrijven van J.P. de Gaay
Fortman e.a. aan de synode kwam de nood-
zakelijke bezinning op de kentheorie ter
sprake. Zie Acta bgs Assen 1926, Artikel 189 en
229 en Bijlage xxviii. Zie over Pos en Assen
P. Derkx, H. J. Pos, 1898-1955: Objectief en partij-
dig. Biografie van een filosoof en humanist
(Hilversum 1994) 50-76. Over Geelkerken
en Pos zie Harinck en Valk-Le Cointre (red.),
Jeugdbrieven van H. J. Pos, reg.i.v.
36 Harinck, ‘De kwestie Geelkerken en de
moderne cultuur’, in: Harinck (red.), De
kwestie-Geelkerken, 83. 
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37 Anders dan in Vragen mij voorgelegd wordt
Grosheide in Mijn antwoord aan de synode niet
genoemd. 
38 Zo Van Bekkum, ‘Sprekende slang’, in:
Harinck e.a. (red.), Het gereformeerde geheugen,
584-594, aldaar 588. Zie ook Harinck, ‘Crisis
der cultuur’, in: Harinck (red.). De kwestie-
Geelkerken, 82.
39 Zo Geelkerken in het gesprek met com-
missie iv in antwoord op de vraag naar de
vrijheid van exegese. Zie hua, Archief gkn,
465, Verslag van de ondervraging van dr. J.G.
Geelkerken op 17 februari, vraag 2. 
40 Harinck e.a. ‘Als Bavinck nu maar eens
kleur bekende’, 77. Zie hdc, Archief 163,
Professorenkrans, map Bavinck.
41 J.P. de Gaay Fortman, Onderzoekingen over
de ontwikkeling van de wervelkolom der Amphi -
biën, in ’t bijzonder bij Megalobatrachus maximus
(Leiden 1918).
42 Anders dan Van Bekkum acht ik de rol
van Ridderbos van veel meer belang dan die
van Aalders. Ridderbos was voor, tijdens en
na Assen de grote man, die in verregaande
mate zijn stempel op het beleid heeft weten
te drukken. Zie K. van Bekkum, ‘Zekerheid
en Schriftgezag in neo-calvinistische visies
op de historiciteit van de Bijbel’, in: Van
Bekkum en Rouw (red.), Geloven in zeker-
heid?, 77-108; K. van Bekkum, ‘De kwestie-
Geelkerken in theologiehistorisch per -
spectief’, in: Harinck (red.), De kwestie-
Geelkerken, 87-108. Hij legt bovendien een
verband  tussen hun standpunt en het
historisme. Anders dan Van Bekkum kan 
ik geen verschil in visie tussen Aalders en
Ridderbos zien, en het verband tussen hun
standpunt en het historisme (een nogal
weids begrip) acht ik niet overtuigend aan-
getoond. Zie G.Ch. Aalders, De geschied -
schrijving in het Oude Testament. Rede bij de 48ste
herdenking der stichting van de Vrije Universiteit
te Amsterdam op 20 october 1928 uitgesproken
(Kampen 1928). Eerder wees G.C. van Nif -
trik op de onderhorigheid van Assen aan het
historisme, zie G.C. van Niftrik, ‘Kroniek.
Dr. J.G. Geel kerken’, Kerk en Theologie 11
(1960) 102-105.
43 Acta voortgezette bgs, Bijlage lxxii, 130.
44 Acta voortgezette bgs, Bijlage lxxii, 140
(Brussaard).
45 Acta voortgezette bgs, Bijlage lxxii, 160
(Ridderbos). 

46 Ridderbos, Het verloren paradijs, 11-16. 
47 Acta bgs Assen 1926, Artikel 187 en Bijlage
xxiii. 
48 Zie hierover onder anderen H. Leene,
‘Wereldbeeld en geschiedenisbeeld.
Honderd jaar Oude Testament in het gtt’,
in: W. Stoker en H.C. van der Sar (red.),
Theologie op de drempel van 2000. Terugblik op
100 jaar Gereformeerd Theologisch Tijdschrift
(Kampen 1999) 61-87. Het thema was door
Grosheide in 1925 voor een breder publiek
behandeld in Timotheus. Geïllustreerd Week -
blad 31 (1925) 66-68 onder de titel ‘Het bij-
belsch wereldbeeld’.
49 Zie Flipse, ‘The origins of creationism
in the Netherlands’, Church History. Studies in
Christianity and Culture 81:1 (March 2012) 104-
147, en de andere publicaties van Flipse in de
literatuuropgave.
50 J.L. Jaspers, De mannen van Assen, 31.
51 E. Meyering, Het Nederlands christendom in
de twintigste eeuw (Amsterdam 2007) 212.
52 J. Exalto, ‘De kwestie-Den Hengst.
Scheiding der geesten in de Gereformeerde
Kerken in de jaren 1910-1920’, dnk, 34 (2011),
nr. 74, 24-47; C.M. van Driel, ‘Ritselingen
aan de rechterzijde. De exodus van ds. G.
Wisse uit de Gereformeerde Kerken in 1920-
1921’, dnk 35 (2012) nr. 76, 3-29.
53 M. Drayer, ‘Kerken en kerkelijke ver -
gaderingen’, in: M. Drayer, e.a., En toch niet
verteerd. Uit de geschiedenis van de Christelijke
Gereformeerde Kerken sinds 1892 (Kampen 1982)
28-55. 
54 Van Driel, ‘Ritselingen’, dnk 35 (2012) 
nr. 76, 24-27.
55 Exalto baseert zich voor de bredere
 context op M. Golverdingen, ‘Bewaard en
staande gehouden. De ontwikkeling van de
Gereformeerde Gemeenten in het verleden’,
in: J.H. Mauritz, S.D. Post en W. Visscher
(red.), Herdenk de trouw. Honderd jaar Gerefor -
meerde Gemeenten, 1907-2007 (Houten 2007)
11-37. 
56 Zie ook Exalto, ‘Een preek met een
staartje’, Transparant 11 (2000) nr. 2, 14-19, die
zich keert tegen een te grote en te eenzijdige
nadruk op sociologische verklaringsmodel-
len. 
57 Archief Van Gelderen, inventarisnum-
mer 29a, Diverse collegedictaten, 15 maart 1926,
van C. van Gelderen aan A. Gezelle Meerburg
(afschrift/ontwerp). 
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58 Archief Van Gelderen, inventarisnum-
mer 1, Brieven aan familieleden, 27 oktober
1925. 
59 Dat hield ook H. Mulder, predikant in
Amsterdam, Geelkerken voor. Zijn karakter
was de grootste hinderpaal geweest voor
een goede afloop van de classicale proce -
dure. Zie ag, 62, Brieven 1927, 13 april 1927,
van H. Mulder aan J.G. Geelkerken. 
60 Zo hield de jurist A. Anema hem voor
dat God hem wel een groot verstand had
 gegeven maar slechts een heel klein beetje
moed. Zie J.J. Buskes jr., ‘Met kanonnen op
vlooien schieten’, Kerknieuws, 24 maart 1972
(overgenomen uit Voorlopig). 
61 K. Koster, De kogel door de kerk. Interviews
met gewezen gereformeerden (Den Haag 1965)
75. 
62 ag, 74, Register van gehouden preken. Die
avond had hij niet gepreekt. 

xii
1 J.G. Geelkerken, ‘De hand aan de ploeg’,
Woord en Geest, 26 maart 1926. 
2 Zie over deze kerk W. Ingwersen sr. e.a.
(red.), 90 jaar gereformeerd in Zandvoort
(Zandvoort 2006).
3 Op voorstel van Van den Brink, hua, ahv,
1, Notulen voorlopige classis, 28 december 1926.
Het citaat over de positie van de andere ker-
ken uit Woord en Geest, 31 december 1926, in
de rubriek Kerknieuws. De aanduiding ‘voor-
lopig’ komt voor het eerst voor in de notulen
van 13 maart 1928. Zie hua, ahv, 1, Notulen
voorlopige classis, 11-13 oktober 1926 (= notu-
len kerkelijke conferentie) en 13 maart 1928.
Zie ook C. Koppenaal, ‘Kerkelijk overzicht
1926-1927’, Jaarboek Hersteld Verband 1 (1928)
86-102, aldaar 86-90. 
4 De betrokken predikanten die met een
deel van hun gemeente kwamen, waren
Geelkerken, Van den Brink, E.L. Smelik en
S.P. Vermeer. Zonder gemeente werden in
1926 lid van het Hersteld Verband J.J. Buskes,
J.C. Aalders; W.E. van Duin en C. Koppenaal.
Zie verder Aalders, Een handjevol verkenners?,
305, met een overzicht van alle kerken die
zich uiteindelijk bij het Hersteld Verband
zouden aansluiten.
5 Over de naamskwestie zie Aalders, Een
handjevol verkenners?, 125-131.
6 saa, aa-z, 18, Notulen kerkenraad, 17 en 18
maart 1926. De originele brief van de synode

aan de kerkenraad van Amsterdam-Zuid heb
ik in het archief niet aangetroffen. De tekst
van de brief in Acta bgsAssen 1926,Artikel 245.
Zie over deze weken ook J.G. Geelker ken,
‘Het kerkelijk conflict en Amsterdam-Zuid’,
Jaarboek Hersteld Verband, 1 (1928) 103-124.
7 Zie ook saa, aa-z, 69, Ingekomen stukken, 
19 maart 1926, van de kerkenraad van Amster -
dam-Zuid aan de minister van Justitie (af-
schrift). Daarin verklaarde de kerkenraad,
i.v.m. de voorgenomen instituering van een
nieuwe Gereformeerde Kerk van Amster dam-
Zuid, dat haar samenstelling onge wijzigd
was gebleven, evenals het correspondentie-
adres.
8 Zoals was gesuggereerd op de gemeente -
vergadering. Reden was ongetwijfeld dat
men gezien de oplopende emoties vreesde
het avondmaal op ‘onwaardige wijze’ te vie-
ren. Zie 1 Korinthe 11:17-34.
9 saa, aca, 22, Zaak dr. J.G. Geelkerken, 
18 maart 1926, van de kerkenraad Amster -
dam-Zuid aan de classis Amsterdam.
10 Ze werden vergezeld door Van Proosdij,
ongetwijfeld om een betrouwbare getuige
te hebben. Zie saa, aa-z, 18, Notulen kerken-
raad, 26 maart 1926; saa, aca, 13, Notulen clas-
sis, 24 maart 1926, Artikel 2. Blijkens deze
notulen waren er verscheidene brieven uit
Amsterdam-Zuid binnengekomen, maar
die heb ik niet kunnen terugvinden.
11 saa, aa- z, 18, Notulen kerkenraad, 25 maart
1925. Deze brief heb ik niet kunnen terug-
vinden.
12 saa, aa-z, 18, Notulen kerkenraad, 25 maart
1926. Later werd besloten Van Proosdij te
 laten bijstaan door een commissie bestaande
uit Geelkerken, G. Koster en G.J. Nijenhuis.
Zie saa, aa-z, 18, Notulen kerkenraad, 8 april
1926.
13 saa, aa-z, 18, Notulen kerkenraad, 29 maart
1926 (= notulen gemeentevergadering). Een
verslag daarvan in De Standaard, 30 maart
1926.
14 Aangewezen werd J. de Jong om de bro-
chure samen te stellen, zie saa, aa-z, 18,
Notulen kerkenraad, 25 maart 1926. Uit de ker-
kenraadsnotulen van 15 april 1926 blijkt dat
K. van den Berg uiteindelijk de tekst heeft
geschreven en dat J. de Jong en D. van der Plas
de eindredactie hebben gevoerd.
15 Schismatiek? Open brief van den raad der
Gereformeerde Kerk van Amsterdam-Zuid aan het
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gereformeerde volk (Amsterdam 1926). De bro-
chure is een opsomming van allerlei gebeurte-
nissen en argumenten die al eerder beschre-
ven waren. Een eenvoudige, heldere brief
aan de zusterkerken had minder gekost aan
geld en inspanning en was wellicht minstens
zo effectief geweest. Nu stond alles in het
 teken van gelijkhebberij. 
16 saa, aa-z, 18, Notulen, 1 april 1926.
17 ag, 41, Brieven 1926, 22 maart 1926, van 
B. Wielenga, aan J.G. Geelkerken. 
18 Voor het telegram van Wielenga zie men
Acta bgs Assen 1926, Artikel 192, samen met
C.B. Bavinck, N. Buffinga, en J. Douma, al-
len betrokken bij Ons aller moeder.
19 ag, 41, Brieven 1926, 8 april 1926, van
Joh.C. Brussaard aan J.G. Geelkerken.
20 Zie ook ‘Tegen historie-vervalsching’,
Overtoomsche Kerkbode, 25 november 1934,
waar Geelkerken vermeldt hoe Brussaard
voor de uitspraak van de synode gesteld had
dat hij bij een eventuele breuk zeer beslist
zou meegaan. 
21 saa, aa-z, 134, Correspondentie van een com-
missie inzake het functioneren van predikanten in
andere gereformeerde kerken (1926). Deze map
bevat de ingevulde vragenlijsten over het
functioneren van allerlei predikanten, zoals
die op verzoek van de beroepingscommissie
waren ingevuld, soms met bijgevoegd com-
mentaar. De begeleidende brief van K. van
den Berg is gedateerd februari 1926. De
commissie had gegevens verzameld over
onder anderen G. Brillenburg Wurth, 
W.M. le Cointre, K. Schilder en J.J. Buskes. 
22 saa, aa-z, 18, Notulen kerkenraad, 8 april
1926. 
23 saa, aa-z, 18, Notulen kerkenraad, 12 mei
1926. Zie ook Geelkerken, ‘Het kerkelijk
conflict in Amsterdam-Zuid’, Jaarboek
Hersteld Verband 1 (1928), 118. Volgens het
Jaarboek gkn, 1926, telde Amsterdam-Zuid
2550 belijdende leden. 
24 Op 29 april en 3 en 9 mei vonden er ver-
kiezingen plaats voor 12 ouderlingen en 2
diakenen. Zie het procesverbaal in de Over -
toomsche Kerkbode, 9 en 16 mei 1926. 
25 saa, aa-z, 18, Notulen kerkenraad, 3 mei
1926, waar vermeld staat dat er een gesprek
had plaatsgevonden met J.J. Buskes te
Oosterend.
26 E.D.J. de Jongh, Buskes, dominee van het
volk. Biografie (Kampen 1998) 69-86; Hern -

green, Een handjevol verkenners, 27-29. De
exacte reconstructie van de gebeurtenissen
is onmogelijk daar het classisarchief geen
stukken over 1926 bevat. Deze zijn op ver-
zoek van deputaten voor het archief vernie-
tigd. Zie De Jongh, Buskes, 80 en 182 (= noot
46). Zie ook N. Dros, De sprekende slang. Een
kleine geschiedenis van laaglands fundamentalis-
me (Amsterdam 2010).
27 Buskes was in maart en april minstens
tweemaal aanwezig op een vergadering van
geestverwanten van Geelkerken. Zie hier-
onder. Bovendien had hij in Woord en Geest,
30 april 1926, zijn visie op het conflict weer-
gegeven. Zie ‘Enkele gedachten over het
kerkelijk conflict’. Het artikel was gedateerd
21 april 1926. Buskes schreef daarin onder
andere: ‘Wij hebben principiëele bezwaren
tegen Assen.’ Zie ook Woord en Geest, 14 mei
1926, ‘Nog enkele gedachten over het kerke-
lijk conflict’. 
28 Zie saa, aa-z, 18, Notulen kerkenraad, 3 mei
1926. Ook op 29 april had een gemeentever-
gadering plaatsgevonden, maar het beroe-
pingswerk kon toen niet worden afgerond
omdat zich ‘verblijdende omstandigheden’
voordeden. Zie saa, aa-z, 18, Notulen kerken-
raad, 29 april 1926 (= notulen gemeentever-
gadering). In ag, 12, Brieven 1926, bevindt
zich een ongedateerd briefje van Buskes,
waarin deze verzoekt ‘morgenavond’ in
geen geval een beroep op hem uit te brengen,
daar hij nog in gesprek was met de classis.
Hij had die hele dag vergaderd met classis
en deputaten ad Artikel 49 ko en was dood-
op. Met potlood is er in het handschrift van
Geelkerken bij geschreven 28/4 26. Waar -
schijnlijk vond de classicale besluitvorming
de volgende dag plaats. De Standaard meldde
namelijk op 30 april het besluit van de clas-
sis om Buskes te schorsen. Op 3 mei stemden
260 gemeenteleden van de kerk van Amster -
dam-Zuid voor het uitbrengen van een be-
roep op Buskes, één gemeentelid onthield
zich van stemming. 
29 Zie saa, aa-z, 18, Notulen kerkenraad, 
12 mei 1926. Het hier genoemde telegram van
Buskes ontbreekt aan de Ingekomen stukken. 
30 J.G. Geelkerken en J.J. Buskes jr., Dienst
des Nieuwen Testaments. Bevestigings- en intree-
predikatie in de Gereformeerde Kerk van Amster -
dam-Zuid (Overtoom) op zondag 23 en donderdag
27 mei 1926 (Amsterdam 1926) 10. 
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31 Geelkerken, Dienst des Nieuwen Testaments,
14.
32 J.J. Buskes jr., ‘In memoriam dr. J.G. Geel -
kerken’, in: Keur uit de kerkelijke pers 1960
(Baarn 1960) 146-147 (= Hervormd Nederland,
13 februari 1960). Zie ook hdc, Archief 299,
Plaatsingslijst van losse stukken hdc, inventa-
risnummer 169, stukken van H.A. L. van der
Linden, 29 maart 1962, van J.J. Buskes jr. aan
H.A.L. van der Linden. 
33 Zie onder meer De Jongh, Buskes, 165-169.
34 B. Ebling gaf in het Jaarboekje van de
Gereformeerde Kerk van Amsterdam-Zuid, 1928,
23-25 een visie op de onderhandelingen
vanuit het perspectief van het deel dat bin-
nen het bestaande verband bleef. B. Ebling,
‘Het gebeuren in de verslagperiode en de
toestand op 31 december 1927’, in Verslag over
het tijdvak Maart 1926 tot 1 januari 1928, tevens
Jaarboekje 1928 (Amsterdam z.j.) 15-28. Een
exemplaar hiervan in ag, 64, Stukken Ker ke -
lijke Beweging na maart 1926. 
35 saa, aa-z, 123, Akte van scheiding van de
Gereformeerde Kerk Amsterdam-Zuid, inclusief
aanvulling en rectificatie (1926-1927). De akte is
gedateerd 26/27 juli 1926 en getekend door
B. Ebling en J.J. Arends enerzijds, en C. de
Geus, G. Koster en G.J. Nijenhuis ander-
zijds. Deze laatste opmerking over de pre -
dikantsweduwen uit Overtoomsche Kerkbode,
1 augustus 1926, ‘Mededeelingen aan de
Gemeente’, met daarin een omschrijving
van de voornaamste afspraken over de boe-
delverdeling. Mij is alleen de weduwe van
ds. D.C.P. Sluyter bekend. Sluyter was pre-
dikant van Overtoom van 1894 tot aan zijn
overlijden in 1899. 
36 Zie ‘Amsterdam-Zuid (Overtoom)’,
Jaarboek Hersteld Verband 5 (1932) 12-23, aldaar
13.
37 Zie hierover ‘De Zuidwijk-Kapel’, Over -
toomsche Kerkbode, 28 oktober 1934; ‘Onze
Zuidwijk-kapel’, Overtoomsche Kerkbode, 
4 november 1934; ‘Ingebruikname Zuid wijk-
kapel’, Overtoomsche Kerkbode, 18 november
1934; ‘De Zuidwijk-kapel’, Overtoomsche
Kerk bode, 25 november 1934. 
38 ag, 10, Documentatie en correspondentie 1926,
gedrukte uitnodiging, gedateerd 16 maart
1926. C. Vermaat had om een dergelijke ver-
gadering gevraagd en daarover ook over-
legd met J.G. Ubbink. Zie ag, 26, Brieven,
1925-1926, 15 maart 1926, van C. Vermaat aan

J.G. Geelkerken. Men vergaderde in het
 vegetarisch hotel-restaurant Pomona, hoek
Catharijnesingel en Westerstraat. In het
Utrechtsch Dagblad, 20 maart 1926, stond een
anonieme advertentie. 
39 ag, 70, Notulen van het Centraal Comité
voor Advies en Leiding, 19 maart 1926.
40 H.H. Kuyper, ‘Balk en splinter’, De
Heraut, 11 april 1926.
41 Behalve Van den Brink en Brussaard wa-
ren onder anderen aanwezig de predikanten
E.L. Smelik, J.J. Buskes, J. Brinkman, 
J. Krüger, S.P. Dee, W.M. le Cointre, H. Hasper,
J.D. Boerkoel en dr. J.G. Ubbink.
42 Van Gelderen was gevraagd een en ander
te komen uitleggen. Zie H.J.Ph.G. Kaajan,
‘Kerkstrijd in het Sticht. Het ontstaan en de
geschiedenis van het Hersteld Verband in
Utrecht en Tienhoven (1926-1946)’, jggkn 6
(1992) 130-166, aldaar 142-143. Abusievelijk
heeft Kaajan het over 16 februari 1926. 
43 Letterlijk staat er: ophouden. Bedoeld
zal worden: ophouden met bezinning op
eventuele stappen tegen Assen, en dus ver-
trekken. 
44 Zie De Standaard, 20 maart 1926. De samen-
stelling van de commissie staat niet vermeld.
45 ag, 70, Notulen van het Centraal Comité
voor Advies en Leiding, 22 maart 1926.
46 Op voorstel van dr. Ubbink werd een
 poging gedaan voor de predikanten een af -
zonderlijke verklaring op te stellen. Zie ook
De Standaard, 23 maart 1926, die meldt dat de
brief aan de synode tegen het weekeinde
verzonden zou worden. Daarvan is het niet
gekomen.
47 Opgenomen in Woord en Geest, 26 maart
1926, in het artikel van Geelkerken, ‘De hand
aan de ploeg’.
48 Een paar dagen later was hij van mening
veranderd. Hij schreef aan de uitgever dat
hij afzag van medewerking aan Woord en
Geest na een gesprek met ds. J. Douma (Den
Haag). ‘Van een doorwerkende actie met ge-
noegzaam geestelijken ondergrond zie ik
nog niets komen.’ Zie ag, 54, Brieven 1925-1926,
24 maart 1926, van J.C. Aalders aan E.J. Bosch
en P. Keuning.
49 Opgenomen in Woord en Geest, 26 maart
1926, in het artikel van Geelkerken, ‘De hand
aan de ploeg’. Een uitgebreide toelichting
in Woord en Geest, 2 april 1926, van de hand
van Van den Brink, ‘De Utrechtse verklaring’.
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50 Woord en Geest, 9 april 1926.
51 ag, 70, Notulen van het Centraal Comité voor
Advies en Leiding, 15 april 1926.
52 De Telegraaf, 20 maart 1926. De Standaard,
2 juli 1926, meldde dat Buytendijk zijn lid-
maatschap van de gkn had opgezegd. Zijn
opzegbrief is integraal opgenomen in Woord
en Geest, 9 juli 1926, ‘Geachte redactie’.
Buytendijk voelde zich daartoe gedwongen
omdat een deel ervan, tegen zijn zin in, naar
buiten was gekomen. Zie ag, 54, Brieven
1925-1926, 8 juli 1926, van F.J.J. Buytendijk
aan J.G. Geelkerken. 
53 De anderen namen hun benoeming aan,
Sneller, afwezig, zou schriftelijk van zijn
benoeming op de hoogte worden gebracht. 
54 Zo in Woord en Geest, 16 april 1926.
55 F.J.D. Theyse, ‘Stuwkracht en koers’,
Woord en Geest, 30 april 1927. 
56 Woord en Geest, 23 april 1926. Van enkele
vergaderingen van de commissie van voor-
lichting zijn notulen bewaard gebleven. Zie
ag, 64, ‘Archief Diversen ’, 1926-1927. Haaksma
vormde samen met K. van den Berg in 1925
de harde kern van het steuncomité-Geel -
kerken. Op het moment dat het Centraal
Comité werd opgericht, had dat comité
geen taak meer. Correspondentie tussen
beiden over een eventuele nieuwe taak in
ag, 26, Brieven, 1925-1926, 28 maart 1926, van
Wm. Haaksma aan K. van den Berg. Vermoe -
delijk hebben ze deze plannen laten varen
na oprichting van het Centraal Comité.
57 Woord en Geest, 30 april en 7 mei 1926.
58 Een exemplaar van beide vlugschriften
in ag, 64, ‘Archief Diversen ’, 1926-1927. Het
tweede vlugschrift was van de hand van
Buskes en was eerder verschenen in Woord en
Geest, 30 april 1926. Ook verschenen Ons
standpunt inzake Genesis 2 en 3, en De geestelijke
achtergrond van ’t kerkelijk konflikt.
59 Voor het volgende: ‘Actie tegen twee
predikanten’, Woord en Geest, 4 juni 1926,
met de stukken van Zandvoort, het Centraal
Comité en de collegae als bijlagen. Een en
ander speelde op de vergadering van de clas-
sis Haarlem van 18 mei en 1 juni 1926.
60 Het comité besloot verder geen dienst-
doende predikanten uit de gkn uit te nodigen
om tot het comité toe te treden.
61 In ag, 64, ‘Archief Diversen’, 1926-1927, trof
ik drie nummers aan. Het eerste nummer
was gedateerd juni 1926, daarna volgde een

nummer in juni, en als laatste een nummer
in augustus-september. 
62 Het verslag van deze vergadering is niet
in het notulenboek van het Centraal Comité
opgenomen, maar op een los vel genotu-
leerd en in het notulenboek gelegd. Het was
een spoedvergadering van moderamen en
commissies. In het moderamen van het Cen -
traal Comité hadden blijkens Mededeelingen,
nr. 1, juni 1926, zitting D. Lijberse (Arnhem),
voorzitter, F.J.D. Theyse (Bloemendaal),
 secretaris, W. van Deth (Brussel!), Wm. Haaks-
 ma (Amsterdam), A. Jonker (Dokkum) en
J.P. Schouten (Apeldoorn). 
63 Aanwezig waren twintig mensen, er wa-
ren vijf afzeggingen. De notulen breken af
als de vergadering nog maar nauwelijks is
begonnen. Ingevoegd zijn losse aanteke nin -
gen van Geelkerken. Secretaris was Haaksma,
die de zieke Theyse verving, de aantekenin-
gen van Geelkerken zijn geen notulen, maar
aantekeningen voor persoonlijk gebruik. 
64 Zie hua, ahv, Notulen voorlopige classis, 
11-13 oktober (= kerkelijke conferentie). Een
van de conclusies betrof het voornemen aan
het Centrale Comité te vragen een landelij-
ke organisatie op te richten van ‘plaatselijke
comité’s, vereenigingen en alleenstaande
bezwaarden tot het voeren van propaganda’.
65 Zie J.G. Geelkerken, ‘Weer in kerkver -
band’, Overtoomsche Kerkbode, 1 augustus
1926. Ook het verenigingsbesluit is in dit
nummer opgenomen. 
66 Overtoomsche Kerkbode, 1 augustus 1926.
In Amsterdam viel het besluit op de kerken-
raadsvergadering van 29 juli 1926. Zie saa,
aa-z, 18, Notulen kerkenraad, 29 juli 1926. Zie
ook Notulen kerkenraad, 15 juli 1926.
67 Acta gs Utrecht 1923. Artikel 127 bevat de
conclusies van een rapport over het vrouwen-
kiesrecht (Bijlage xxxvi). Besloten werd dat
deze kwestie alle kerken aanging en der-
 halve een zaak van de synode was. Daarom
werden de kerken opgeroepen hierover
voor alsnog geen beslissingen te nemen of
reeds  genomen beslissingen hieromtrent
terug te draaien. Tevens werd er een com-
missie benoemd. Op de achtergrond speel-
de een rol dat de kerken van Zandvoort en
Brussel het vrouwenkiesrecht hadden in -
gevoerd. 
68 saa, aa-z, 18, Notulen kerkenraad, 
9 september 1926. Afgevaardigd werden
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Geelkerken, Buskes, Breevoort, Flipse en
Van Luin.
69 hua, ahv, 1, Notulen voorlopige classis, 
20 september 1926 (= kerkelijk overleg). Van
Zandvoort was de complete kerkenraad
aanwezig: Van den Brink, D. Hoexem, A. van
der Plas, A.C. Reuyl en K.W. van der Toorren.
Tevens had men C. Koppenaal uitgenodigd
om aanwezig te zijn. Deze had zijn ambt als
predikant binnen de gkn neergelegd en
woonde in Zandvoort. Van Amsterdam-
Zuid waren afgevaardigd Buskes, Geel-
 ker ken, C. Breevoort, N.L. Flipse en H. van
Luin.
70 saa, aa-z, 18, Notulen kerkenraad, 23 sep -
tember 1926. In hua, ahv, 1, Notulen voor -
lopige classis, blz. 7, zit een exemplaar van de
uitnodiging ingeplakt. De brief is gedateerd
24 september 1926.
71 hua, ahv, 1, Notulen voorlopige classis 
(= kerkelijk overleg), 4 oktober 1926.
72 J.J. Buskes jr., ‘Dr. Mr. Willem van den
Bergh. Een roepstem tot bekeering’, i-v
Woord en Geest, 8 oktober-5 november 1926.
73 hua, ahv, 1, Notulen voorlopige classis, 
11 oktober 1926 (= kerkelijke conferentie);
hua, ahv, 9, Vergaderstukken kerkelijke confe-
rentie, 9-11 oktober 1926. De tekst van de toe-
spraak verscheen in Woord en Geest, 15 oktober
1926. Ook werden uitgebreide verslagen in
Woord en Geest opgenomen.
74 De presentielijst was getekend door 
52 mensen, het notulenboek vermeldt ruim
70 namen. Voor de presentielijst zie ahv, 9,
Vergaderstukken kerkelijke conferentie, 9-11 okto-
ber 1926.
75 Amsterdam-West, Andijk, Baarn, Brus -
sel, ’s-Gravenhage, Haarlem, Hilver sum,
Rotterdam en Zaandam.
76 Zie hua, ahv, 1, Notulen voorlopige classis,
11-13 oktober 1926, met een knipsel uit Woord
en Geest, 15 oktober 1926, waarin geschreven
wordt over grondslag en doel van de verga-
dering.
77 J.G. Geelkerken, ‘De beginselverklaring
der kerkelijke conferentie 11-13 oktober 1926
te Amsterdam’ i-ix, Woord en Geest, 12 novem-
ber 1926-14 januari 1927, aldaar 26 november
1926.
78 hua, ahv, 1, Notulen voorlopige classis, 
11-13 oktober 1926. Uitvoerig hierover Geel -
kerken, ‘De beginselverklaring der kerkelijke
conferentie 11-13 october 1926 te Amster -

dam’ i-ix, Woord en Geest, 12 november 1926-
14 januari 1927.
79 Geelkerken, ‘De beginselverklaring der
kerkelijke conferentie 11-13 oktober 1926 te
Amsterdam’, Woord en Geest, 24 december
1926; Buskes, ‘Onze verhouding tot de
Gereformeerde Kerken’ i-vii, Overtoomsche
Kerkbode, 17 oktober- 12 december. Geelker -
ken citeerde uit deel iii van de reeks, 24 okto-
ber 1926. Op 24 oktober, 14 en 28 november
schreef Geelkerken over ‘De kerkelijke con-
ferentie’, Overtoomsche Kerkbode.
80 Van Deursen, Een hoeksteen, 127. 
81 Het volgende op basis van enkele brie-
ven uit augustus 1926, van I.J. Geelkerken-
Kardoes aan J.G. en N.G. Geelkerken, op
wisselende adressen. Zie ag, 54, Brieven 1925-
1926. Niet alle brieven zijn gedateerd, maar
uit de brief die zij na thuiskomst uit Duits -
land aan haar man verzond, valt op te maken
dat zij op 14 augustus in Amsterdam was. 
82 Een en ander valt op te maken uit de
adressering van de brieven. 
83 ag, 26, Brieven, 1925-1926, 17 september
1926, van K. van den Berg aan J.G. Geel ker -
ken.
84 ag, 26, Brieven, 1925-1926, 18 september
1926, van J.B. Blankenberg aan Geelkerken.
85 ag, 26, Brieven, 1925-1926, 2 oktober 1926,
van H.F. Punt aan J.G. Geelkerken.
86 Voor het volgende onder meer het ver-
slag in nrc, 13 juni 1926, ochtendblad, d.
87 Het album in ag, 99, Tekeningen, sympa-
thie-album. Voor de sympathiebetuigingen
zie ag, 79, Sympathie betuiging 1 juni 1926.
88 Zie, ag, 12, Brieven 1926, ‘Toespraak M. van
Wichen’.
89 Zie ag, 12, Brieven 1926, Programma aan-
bieding sympathie-album. Zang Annie van
Beek-Ristjouw, orgelspel Ferdinand Kloek. 
90 Zie ag, 45, Archief 1922-1927, oorkonde
lidmaatschap mnl, en ag, 36, Brieven enz
1930-1931, 9 juni 1926, van de mnl aan J.G.
Geelkerken, met de mededeling van zijn be-
noeming.
91 ag, 26, Brieven, 1925-1926, 11 juni 1926, van
J.D. Domela Nieuwenhuis Nyegard aan J.G.
Geelkerken. 
92 ag, 1, Nieuwjaar en verjaardag, 12 juni
1926, van J.L. Scholten aan J.G. Geelkerken.
93 ag, 12, Brieven 1926, 28 april 1928, van 
T. Ferwerda aan J.G. Geelkerken.
94 De Standaard, 1 mei 1926, in een ingezon-
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den stuk van Wm. Haaksma en J.B. Blan ken -
berg. Beide gemeenteleden van Geelkerken
legden daarop hun taak in het bestuur neer.
Een zeer cynisch stukje van de hand van ene
D. verscheen in Woord en Geest, 16 december
1927, ‘Gereformeerde ziekenverpleging
Amsterdam’. 
95 saa, aa-z, 69, Ingekomen stukken, mede-
deling van de Vereeniging tot Christelijke
Verzorging van Krankzinnigen in Neder -
land, gedateerd 25 juni 1926, met een toe-
lichting. Daaruit blijkt dat de bestuursleden
H.C. van den Brink, D. Lijberse en H. Bud -
ding met dat besluit niet konden instem-
men en om die reden hun taak neerlegden. 
96 ag, 12, Brieven 1926, 7 juni 1926, van S.T.
Heidema aan J.G. Geelkerken, namens het
bestuur, in opdracht van het Centraal-
Bestuur der Vereeniging tot Christelijke
Verzorging van Krankzinnigen in Neder -
land. In een persoonlijk schrijven voegde hij
daaraan toe hoezeer hem dat leed deed en
hoe graag hij had gezien dat Geelkerken op
de lijst van predikanten gehandhaafd was
gebleven. Zie ag, 12, Brieven 1926, 8 juni 1926,
van S.T. Heidema aan J.G. Geelkerken.
97 Een verslag daarvan in de nrc, 29 maart
1926, avondblad c. 

xiii 
1 Zie hierover Aalders, Een handjevol verken-
ners?, 88-91.
2 Geert Mak, De eeuw van mijn vader
(Amster dam-Antwerpen 1999) 107-121. 
3 Een beschrijving van het hele proces bij
Kuiper, De voormannen, 292-294 en 299-303.
Zie ook G.L. ten Napel, Bruggenbouwer bij een
onoverbrugbare kloof. Een beschrijving van de ge-
beurtenissen rond ds J.C. Brussaard in de periode
tussen oktober 1925 en december 1927 (= scriptie
Theologische Universiteit Kampen 1995
(Broederweg).
4 De gedachtewisseling is uitgegeven on-
der de titel Bezwaar en antwoord. Ds Brussaards
uiteenzetting van bezwaren tegen de beslissingen
der synode en het antwoord van prof. Ridderbos
met repliek en dupliek (Kampen 1926). Uiter -
aard ook in de Acta voortgezette bgs Assen 1926.
5 Acta voortgezette bgs Assen 1926, artikel 447
en 448, 27 oktober 1926.
6 Van den Brink, ‘Vervlogen hoop’, Woord en
Geest, 5 november 1926, waarin hij niet alleen
verkondigde dat alle hoop op herstel der

verhoudingen was vervlogen, het kwam in
feite neer op een oproep om met de gkn te
breken. Hij was ook zeer kritisch over Brus -
saard geweest. Brussaard was hier boos over.
Zie ag, 12, Kwestie-Brussaard, 20 november
1926, van Joh.C. Brussaard aan J.G. Geel ker -
ken. 
7 J.J. Buskes jr., ‘Ds Brussaard’, Overtoom sche
Kerkbode, 3 oktober 1926; idem, ‘Nog eens:
ds. Brussaard’, Overtoomsche Kerkbode, 10 ok-
tober 1926. In ‘Assen en het Schriftgezag’,
Woord en Geest, 3 december 1926, was Buskes
zeer kritisch over Ridderbos, die zijns in-
ziens niet op de kern van Brussaards bezwa-
ren was ingegaan, namelijk de gereformeer-
de visie op het Schriftgezag. In die trant ook
A. de Froe, ‘Ridderbos versus Brussaard’,
Woord en Geest, 17 december 1926. Zie ook 
de twee andere brochures van De Froe in de
literatuurlijst. 
8 ag, 12, Kwestie-Brussaard, 20 november 1926,
van Joh.C. Brussaard aan J.G. Geelkerken.
9 ag, 12, Kwestie-Brussaard, 5 december 1926,
van Joh.C. Brussaard aan J.G. Geelkerken.
10 ag, 12, Kwestie-Brussaard, 6 december 1926,
van J.G. Geelkerken aan Joh.C. Brussaard
(afschrift).
11 Kort tevoren had Brussaard een gesprek
gehad met H. Colijn, Th. Heemskerk sr. en
A.W.F. Idenburg. Zie hierover de bijdrage
van Van den Brink in Woord en Geest, 21 janua-
ri 1927, rubriek Kerkelijk leven, ‘Politieke in-
vloed?’ Waarover het precies ging, is nooit
bekend geworden. Vermoed wordt dat zij
hem hebben willen wijzen op het belang
van een toegeeflijke houding. Zie over de
bemoeienis van Colijn ook Langeveld,
Hendrikus Colijn, i, 303-304. 
12 Voor de tekst van de verklaring Acta gs
Groningen 1927, Bijlage cliv, blz. 277.
13 Zie over de gang van zaken Acta gs
Groningen 1927, Bijlage cliv.
14 Het ging behalve om Breukelaar om de
predikanten F. Kramer en J.D. Wielenga en
de ouderlingen J. Bakker en J.Th.R.
Schreuder.
15 Acta gs Groningen 1927,Bijlage cliv, blz.
277-279. Eerder was het classisverslag, met
verklaring, verschenen in De Standaard, 
15 december 1926, en in Woord en Geest, 17 de-
cember 1926. 
16 Het was een voorwaarde van Breukelaar
geweest dat Brussaard deze woorden – zon-
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der voorbehoud zich voegen – zou gebruiken,
zie ‘Iets over mijn verklaring en voorstel’,
Woord en Geest, 28 januari 1927.
17 ag, 12, Kwestie-Brussaard, 28 december
1926, van H. Hasper aan J.G. Geelkerken.
18 hdc, Archief Buskes, 120, Brieven van
Brussaard, 18 december 1926, van Joh.C.
Brus saard aan J.J. Buskes.
19 Woord en Geest, 17 december, ‘Classis
Haarlem en Ds. Brussaard’, in de rubriek
Het kerkelijk conflict.
20 J.J. Buskes jr., ‘Ds. Brussaard’, Over toom -
sche Kerkbode, 19 december 1926.
21 De redactie bestond uit Geelkerken, Van
den Brink, Brussaard en Buytendijk. In deze
weken waren ook de uitgevers bij het redac-
tionele overleg betrokken. Voortaan noem
ik hen niet meer apart. Alle correspondentie
namens de redactie werd in deze weken af-
gehandeld door Geelkerken. Zie verder ag,
12, Kwestie-Brussaard, 17 december 1926, van
de redactie van Woord en Geest aan Joh.C.
Brussaard (afschrift), met een uitnodiging
voor een overleg met de redactie (afschrift).
Over de aanwezigheid van Buskes zie hdc
Archief Buskes, 120, Brieven van Brussaard, 
18 december 1925, van Joh.C. Brussaard aan
J.J. Buskes jr. Buytendijk was afwezig. 
22 Woord en Geest, 31 december 1926, ‘Mede -
deeling van de redactie’. Zie ook de korte
opmerking in Woord en Geest van 24 decem-
ber 1926, waarin deze mededeling werd
aangekondigd. 
23 H.C. van den Brink, ‘Bedroevend’, ‘Geen
midden-standpunt’, ‘Ds Brussaard’, ‘Des es -
pereert niet’, Woord en Geest, 31 december
1926 (in de rubriek Kerkelijk leven). 
24 J.C. Aalders, ‘Zich zonder voorbehoud
voegen’, en ‘Dan zou – wanneer’, Woord en
Geest, 31 december 1926.
25 ag, 12, Kwestie-Brussaard, 28 december
1926, van H. Hasper aan J.G. Geelkerken.
Een negatieve reactie op de mededeling van
de redactie kwam van Schreuder uit Heem -
stede. Zie ag, 12, Kwestie-Brussaard, 3 januari
1927, van J.Th.R. Schreuder aan de redactie
van Woord en Geest. Mocht de redactie haar
mening handhaven, dan zou hij zich als
 medewerker terugtrekken. Zie ook ag, 36,
Brieven enz. ca. 1926-1929, 15 maart 1927, van
J.Th.R. Schreuder aan de redactie van Woord
en Geest, waarin hij dat verzoek herhaalde.
Vanaf 18 maart 1927 kwam zijn naam niet

meer voor in de kop van Woord en Geest. Zie
ook ag, 12, Kwestie-Brussaard, 14 april 1927,
van J. Th. R. Schreuder aan de redactie van
Woord en Geest, met een ingezonden stuk (dat
niet geplaatst werd) waarin hij zijn redenen
uiteenzette om zijn naam niet meer ver-
meld te willen zien staan. Zie verder 19 april
1927, van de redactie van Woord en Geest aan
J.Th.R. Schreuder (afschrift), met een reac-
tie op diens besluit.
26 Beschreven in Aalders, Een handjevol ver-
kenners?, 91-97.
27 Joh.C. Brussaard, ‘Verval of opleving’ 
i-vii, Woord en Geest, 18 december 1925-
5 februari 1926. 
28 Ten Napel, Bruggenbouwer bij een onover-
brugbare kloof; Kuiper, ‘De historiografie van
de kwestie Geelkerken’, in: Harinck (red.),
De kwestie-Geelkerken, 195, noemt Brussaard
‘vredelievend’. 
29 ag, 12, Kwestie-Brussaard, 20 november
1926, van Joh.C. Brussaard aan J.G. Geel ker -
ken.
30 Zie bijvoorbeeld ag, 26, Brieven 1925-1926,
12 juli 1926, van P.J. Lambooy aan J.G. Geel -
kerken, die het met Geelkerken eens was,
maar zijn huidige werkkring (Soemba) niet
wilde opgeven.
31 Zie hierover Aalders, Een handjevol verken-
ners?, 242-245.
32 W. Breedveld en J. Jansen van Galen,
Gaius. De onverstoorbare gang van W. F. de Gaay
Fortman (Utrecht z.j.) 35. 
33 Zie voor aanslagen ag, 79, Belasting bil -
jetten etc., voor de interpretatie ervan N.A.
Wilterdink, Vermogensverhoudingen in Neder -
land. Voor het inkomen zie saa, aa-z, 311 
en 312, Begrotingen. Op de begroting voor
1925 stond voor beide predikanten samen 
f 13.000,- genoteerd, en Van Dijken en Geel -
kerken kregen hetzelfde traktement. In
1927 was volgens de rekening van ontvang-
sten en uitgaven aan traktementen uitbe-
taald f 12.485,-. Of beide predikanten toen
evenveel verdienden, waag ik te betwijfelen.
Toen Smelik – een stuk jonger dan Geel -
kerken – predikant in Amsterdam-Zuid
was, kreeg hij minder uitbetaald dan Geel -
kerken. 
34 ‘Van een “verwarde situatie” en een
“scheef getrokken” lijn’, Woord en Geest, 
16 november 1934 , naar aanleiding van een
verslag in het Handelsblad, 29 oktober 1934.
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Zie ook ‘Tegen historie-vervalsching’, Over -
toomsche Kerkbode, 25 november 1934, waar
Geelkerken vertelt hoe in de dagen van
Assen Brussaard gesteld had na een even -
tuele breuk zeer beslist mee te gaan.
35 Zie de foto familie Ridderbos met enkele
bekenden. De foto is rond 1930 gemaakt. 
36 Zie hoofdstuk xvi.
37 ag, 70, Notulen van het Centraal Comité,
12 november 1926. Zie ook Koppenaal,
‘Kerkelijk overzicht 1926-1927’, Jaarboek
Hersteld Verband 1 (1928) 90-97.
38 Zie hoofdstuk xii.
39 Het ging om H.C. van den Brink, J.G.
Geelkerken, J.J. Buskes jr., C. Koppenaal,
E.L. Smelik, D. Lijberse, F.J.D. Theyse, 
Wm Haaksma, A. Jonker, J.P. Schouten, P.R.
Offringa, H.F. Punt, (?) Rietveld, A. Holl, 
M. Petrie, P. Sytsma, P. Keuning, H.H. Bag -
ge laar, E.J. Bosch en K.W. van der Toorren.
Berichten van verhindering waren ingeko-
men van W. van Deth, J.N. Burger, F.J.J. Buy -
tendijk, H.J. Bekkering en (?) van Herwaar -
den. Waarom juist dezen uitgenodigd
 waren, is niet duidelijk. Er was geen sprake
van een vereniging met leden, wellicht
heeft het moderamen zelf een lijst van ge-
nodigden samengesteld. Niet van ieder is
mij een voorletter bekend.
40 Een tweede onderscheid tussen de be-
zwaarden was de aard van de bezwaren.
Sommigen keerden zich tegen de dogma-
tisch-exegetische conclusies, anderen tegen
de kerkrechtelijke gang van zaken of tegen
het gevoerde beleid. Zie Kuiper, De voorman-
nen, 291.
41 ag, 29, Notulen Bond van Bezwaarden (BvB),
3 december 1926. 
42 De notulen vermelden dat de groepen
bezwaarden te Den Haag en Leeuwarden
zich door afgevaardigden lieten vertegen-
woordigen. 
43 Het dagelijks bestuur bestond uit H.H.
Baggelaar, H.J. Bekkering, H.C. van den
Brink, D.Y. Buys, J.G. Geelkerken, Wm
Haaksma, A. Holl, P. Keuning, P.G. Knibbe,
P.R. Offringa, M. Petrie en F.J.D. Theyse.
Theyse werd in verband met zijn kwetsbare
gezondheid als secretaris vervangen door 
C. Koppenaal, maar had formeel nog wel
zitting in het bestuur. Reden was dat men
geen verkeerde indruk naar buiten wilde
wekken. Zie ag 70, Notulen db, 3 en 16 de cem -

ber 1926. Deze notulen zitten in één band
met de notulen van het algemeen bestuur.
Ik noem in de aanduiding voortaan alleen
het betreffende bestuur, ab (algemeen be-
stuur) of db (dagelijks bestuur).
44 Toen Theyse enige maanden later het
notulenboek van de Centraal Comité aan
het dagelijks bestuur van de BvB had over-
handigd, wees hij erop dat de notulen geen
eigendom waren van de Bond. Het dagelijks
bestuur trok zich er niets van aan en oor-
deelde dat het notulenboek was overgegaan
in eigendom van de Bond. Daar het Centraal
Comité was overgegaan in de BvB, gold dit
ook het steunfonds, zo concludeerde men.
Zie ag, 70, Ingekomen stukken BvB, 29 juni
1927, van F.J.D. Theyse aan het db; ag, 70,
Notulen db, 30 juni 1927; ag, 70, Ingekomen
stukken BvB, 1 juli 1927, van het db aan F.J.D.
Theyse (afschrift).Theyse kwam daarop la-
ter terug, zie ag, 70, Ingekomen stukken BvB, 
4 juli 1927, van F.J.D. Theyse aan het db. In
deze brief maakte hij ook een opmerking
over het steunfonds, dat hij zag als een min
of meer zelfstandig fonds. Het db deelde
 deze mening niet, zie ag, Notulen db, 21 juli
1927; ag, 70, Ingekomen stukken BvB, 25 juli
1927, van het db aan F.J.D. Theyse (afschrift). 
45 Zie ag, 70, Notulen db, 7 januari 1927. De
vergadering besloot nadere informatie in te
winnen. Zie ag, 70, Ingekomen stukken BvB, 
12 januari 1927, van F.J.D. Theyse aan het db;
13 januari 1927, van F.J.D. Theyse aan H.C.
van den Brink; ag, 70, Notulen db, 21 januari
1927.
46 ag, 70, Notulen db, 4 februari 1927.
47 Voor reacties zie men ag, 70, Ingekomen
stukken BvB, 12 februari 1927, van R. Kramer
aan het db; 14 februari 1927, van H.H.
Steneker aan het db; 13 februari 1927, van 
D. Langedijk aan het db; 14 februari 1927,
van A.C.G. van Proosdij aan het db.
48 ag, 70, Notulen db, 9 maart 1927. Een
 memorie van alle gesprekken en corres pon-
dentie in ag, 70, Ingekomen stukken BvB,
Rapport over de samenspreking representa-
tieve personen, 19 april 1927.
49 Zie ook ag, 70, Ingekomen stukken BvB, 
27 maart 1927, van F.J.D. Theyse aan het db. 
50 Opvallend is dat op deze vergadering ook
uitvoerig werd gesproken over het reglement
van de Vereniging van Gereformeer den te
Amsterdam, opgericht 15 december 1926.
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Vermoedelijk heeft men dat als voorbeeld
genomen, het ademt een veel verzoenlijker
houding dan het reglement van de BvB. Zie ag,
70, Ingekomen stukken BvB, Reglement Ver -
eeniging van Gereformeerden te Amster dam. 
51 ag, 70, Notulen db, 24 maart 1927.
52 ag, 70, Ingekomen stukken BvB, 25 maart
1927, van het db aan A.C.G. van Proosdij
 (afschrift); 28 maart 1927, van A.C.G. van
Proosdij aan het db. Van Proosdij bevestigde
deze stellingname in een briefje d.d. 1 april
1927, waarin hij meldde dat hij niet aan de
uitnodiging gehoor zou geven om hierover
te komen overleggen. 
53 Voor het standpunt van Theyse over de
reglementswijziging zie men ag, 70,
Ingekomen stukken BvB, 27 maart 1927, van
F.J.D. Theyse aan het db; 16 april 1927, van
F.J.D. Theyse aan het db. Zie ook het ant-
woord, ag, 70, Ingekomen stukken BvB,
23 april 1927 van het db aan F.J.D. Theyse
(afschrift) en diens reactie, 30 april 1927, van
F.J.D. Theyse aan het db. Voor het stand-
punt van Knibbe zie men ag, 70, Notulen db,
19 april 1927; ag, 70, Ingekomen stukken, 
20 april 1927, van P.G. Knibbe aan het db.
54 ag, 70, Notulen db, 7 april 1927; ag, 70,
Notulen ab, 5 september 1927.
55 De tekst is opgenomen in Woord en Geest,
10 juni 1927, ‘Een verklaring’. Zie ook Kop -
pe naal, ‘Kerkelijk overzicht 1926-1927’,
Jaarboek Hersteld Verband, 1 (1928) 92-94.
56 Verwezen werd naar Artikel 2 tot 8, 29 en
36 van de ngb.
57 ag, 70, Ingekomen stukken BvB, 7 april 1927,
van P.G. Knibbe aan het db. 
58 Omdat een en ander veel tijd in beslag
nam, kwam men niet meer toe aan de voor-
gestelde reglementswijziging van de hand
van Theyse en die van het bestuur. In ag, 70,
Ingekomen stukken, zit een conceptreglement
van januari 1927 van de Vereeniging van
Gereformeerden te Amsterdam, met allerlei
wijzigingen van de hand van Theyse. Ik neem
aan dat dit zijn meermalen genoemde voor-
stel is en dat hij dit concept als uitgangs-
punt heeft genomen. 
59 ag, 70, Ingekomen stukken BvB, 26 juni 1927,
van P.G. Knibbe aan het db.
60 ag, 70, Notulen db, 21 juli 1927; ag, 70,
Ingekomen stukken BvB, rapport commissie
van voorlichting. Het rapport is gedateerd
19 juli 1927 en ondertekend door Wm. Haaks -

ma. Op de bestuursvergadering van 3 decem-
ber 1926 waren in de commissie van voor-
lichting benoemd Geelkerken, W. Haaksma,
P.R.Offringa, P. Keuning en P.G. Knibbe. Zie
ag, 70, Notulen db, 3 december 1926. In ag,
64, Archief Diversen, 1926-1927, bevinden zich
notulen van de commissie van voorlichting
d.d. 18 januari 1927, 2 juni 1927 en 9 juni 1927.
Knibbe werd later vervangen door H.F. Punt,
zie ag, 70, Notulen ab, 2 januari 1928. 
61 De Bond telde in deze tijd 160 à 170 leden.
Zie ag, 70, Notulen ab, 5 september 1927.
Onder de ingekomen stukken bevindt zich
een ledenlijst, maar die is niet gedateerd.
Wel staat vermeldt dat hij eigendom is van
C. Koppenaal, de opvolger van Theyse. Dat
betekent dus dat hij van voor 7 juni 1931 is,
toen Koppenaal overleed. Deze lijst telt zo’n
190 namen en adressen. Een plaatselijke ver-
eniging was er blijkens deze lijst te Hilver -
sum.
62 J.G. Geelkerken, ‘Nationale Bond van
“bezwaarden”’, Woord en Geest, 21 oktober
1927; H.H. Kuyper, ‘De nationale bond van
bezwaarden’, De Heraut, 9 oktober 1927. 
63 ag, 29, Notulen BvB, 24 september 1928.
64 ag, 64, Stukken Kerkelijke Beweging na
maart 1926, bevat enkele velletjes met aan -
tekeningen van Geelkerken over dit onder-
werp.
65 Zie hierover Aalders, Een handjevol verken-
ners?, 305.
66 Uitgegeven werd onder meer De geeste -
lijke achtergrond van conflict. Een exemplaar in
ag, 64, Archief diversen, 1926-1927.
67 ag, 70, Ingekomen stukken BvB, 19 decem-
ber 1927, van D. Lijberse aan het db.
68 Van Duin f 2320,-; C. Koppenaal f 3600,-;
Van den Brink f 600,-; Aalders f 750,-; 
Vermaat f 2400,-; Van Leeuwen f 2600,- en
student J. Diepersloot f 600,-.
69 ag, 29, Notulen BvB, 24 september 1928.
70 Geelkerken schreef in Overtoomsche
Kerkbode, 8 maart 1941, een In Memoriam.
Van Marle had ook veel gedaan voor de
christelijke school in het Van Lennep kwar -
tier en voor de zending. 
71 ag, 70, ag, 70, Ingekomen stukken BvB, 
18 september 1929, van D. Lijberse aan het
db; ag, 70, Notulen db, 20 september 1929. 
72 ag, 70, Notulen db, 2 juli 1929. Zie ook ag,
9, Correspondentie 1928, 22 januari 1928, van
Wm Haaksma aan J.G. Geelkerken, waarin
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hij reeds melding maakte van de geringe be-
langstelling voor de brochures. De eigen
mensen weten er genoeg van, anderen inte-
resseert het niet, zo meende hij. 
73 ag, 70, Notulen ab, 27 september 1929.
Voorafgaande aan deze vergadering ont-
ving de secretaris nogal wat brieven waarin
mensen hun visie op de toekomst van de
Bond weergaven. De brochure van J.L. Jas -
pers, Zijn de mannen van Assen zelf aanranders
van het Schriftgezag? (Bloemendaal z.j. = 1928)
was op grote schaal door de commissie van
voorlichting verspreid. Jaspers ontving ook
financiële steun van de Bond, zie ag, 70,
Notulen db, 20 februari 1930. Uitein de lijk
bleef hij gewoon gereformeerd.
74 ag, 70, Notulen db, 25 april 1930.
75 ag, 70, Notulen db, 25 juni 1930.
76 ag, 70, Notulen db, 24 september 1930.
77 ag, 70, Ingekomen stukken, 8 oktober 1930,
van Wm Haaksma aan het ab.
78 ag, 70, Notulen ab, 10 oktober 1930.
79 ag, 70, Notulen ab, 28 januari 1931.
80 In hetzelfde verslag staat vermeld dat de
Bond nog 130 leden telde. 
81 ag, 70, Notulen db, 6 maart 1931.
82 ag, 70, Notulen db, 6 maart 1931. Zie ag,
37, Stichting Woord en Geest, 14 maart 1931, van
H.C. van den Brink aan J.G. Geelkerken, die
meldde dat Slotemaker in principe bereid
was deze taak op zich te nemen, maar graag
nog een derde lid in de redactie benoemd
zag. 
83 ag, 70, Notulen db, 30 maart 1933. 
84 Zie over deze stichting Aalders, Een
handjevol verkenners?, 110-111.
85 Ik maak dit op uit het feit dat in het
Jaarboek Hersteld Verband, 1937, nog wel een
mededeling betreffende de Bond is opgeno-
men, maar in volgende jaarboek niet meer. 
86 Zie hierover saa, aa-z, 19, Notulen kerken-
raad, 8 juni 1927.
87 Zie ag, 85, Classis hv 1926 en 1927, 10 juni
1927, van de kerkenraad Amsterdam-Zuid
aan de voorlopige classis, betreft credentie-
brief met instructies. De instructie luidde
dat de kerkenraad van Amsterdam-Zuid
aan de classicale vergadering in overweging
gaf een getuigenis inzake het kerkelijk con-
flict te richten tot de a.s. generale synode
van de gkn, ‘waar tot het zenden van zulk
een getuigenis naar het oordeel van de kerke-
raad alleszins aanleiding’ bestond. Dit stuk

behoort in hua, ahv, 10, Vergaderstukken,
maar is blijkbaar door Geelkerken mee naar
huis genomen. Andere instructies zitten
wel in die map.
88 hua, ahv, 1, Notulen voorlopige classis, 14 en
15 juni 1927, artikel 11 en 14. 
89 Voor de tekst zie men Acta gs Groningen
1927, Bijlage cxix.
90 Acta gs Groningen 1927, Artikel 15. 
91 Acta gs Groningen 1927, Artikel 221; Bijlage
cxx. Rapporteurs waren J.L. Schouten en 
J. Ridderbos.
92 hua, ahv, 1, Notulen voorlopige classis, 
20 en 21 september 1927, artikel 4. Vermeld
staat dat het antwoord reeds aan alle broe-
ders bekend was. Blijkbaar was het rond -
gezonden. Voor de tekst behalve de Acta gs
Groningen 1927 hua, ahv, 11, Vergaderstukken,
9 september 1927, van de generale synode
gkn aan de voorlopige classis hv.
93 A. de Froe, G. Koster, P.L. Gerritse, H.W.
van Marle, K. van den Berg en J.J. Buskes jr.
94 Het Vaderland, 5 december 1927.
95 Anders dan in de dagen van spanning
schonk de pers er nu geen of weinig aan-
dacht aan. In De Standaard, 20 december 1927
verscheen wel een min of meer uitvoerig
verslag. In de nrc, 5 december 1927, avond-
blad c, stond een korte aankondiging. Op 
22 december kwam de nrc met een kort be-
richtje over de feestelijke avond. 
96 De oorkonde in ag, 62, Brieven 1927, Oor -
konde.
97 J.J. Geelkerken, ‘Dankbetuiging’, Over -
toomsche Kerkbode, 25 december 1927
98 ag, 81, Twaalfenhalf jarig ambtsjubileum te
Amsterdam-Z.

xiv 
1 Alle stukken betreffende de bruiloft in
ag, 31, Vijfentwintigjarig huwelijk, maart 1931.
2 In december had het feestcomité een brief
uit doen gaan met het verzoek om geld te
storten. Deze brief en het programma voor 
2 maart 1931 in ag, 31, Vijfentwintigjarig huwe-
lijk, maart 1931, programma 2 maart 1931. De
toespraak van Vermeer werd afgedrukt in
Overtoomsche Kerkbode, 8 maart 1931, ‘Onze
feestavond’. Jo Vincent (zang), Han Hooge -
woud (orgel) en Jo de Canho (cello) zorgden
voor de muziek. Welk cadeau Geelkerken en
zijn vrouw kregen, heb ik niet kunnen ach-
terhalen. 
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3 Het ligt voor de hand dat het diner op 
13 maart alleen gevierd werd met het gezin.
In ag, 82, 25 j. ambtsbediening febr. 1936, (n.b.)
zit een receptieboek voor een receptie op 
5 maart 1931. Het telt ruim 50 handtekenin-
gen. Ik vond van deze receptie verder geen
sporen. In ag, 79, Belastingbiljetten etc., zit de
rekening van het Carlton-hotel, f 891,35.
4 W.F. Geelkerken-Nuggelmans overleed
Hilversum 14 mei 1928. P.J.W. Kardoes-van
Hamel overleed Hilversum, 15 juni 1932.
5 N.G. Geelkerken werd voor het eerst in-
geschreven op 23 oktober 1926. Op 4 februari
1928 deed hij zijn kandidaatsexamen rech-
ten, op 27 september en 10 oktober 1930 zijn
doctoraalexamen. Op 26 februari 1932 pro-
moveerde hij op een proefschrift getiteld
Preferentiële rechten in de koloniale handelspoli-
tiek (Amsterdam 1932). Zie Archief vu, Album
Discipulorum in Academia Libera Reformata. 
6 Zie ag, 36, ‘Brieven enz’, ca 1930-1931, 26 sep -
tember 1931, van H.C. van den Brink aan 
J.G. Geelkerken. 
7 J.G. Geelkerken, ‘Het werk van de groote-
 stadsdominee’, Jaarboek Hersteld Verband 5
(1932) 154-164.
8 Hinlopen spreekt zelfs van één à twee
nachten per week, zie M. Hinlopen, 
‘Dr Geelkerken, een man van formaat’, In de
Waagschaal, 20 februari 1960.
9 hua, ahv, 2, Notulen voorlopige classis, 
21 juni 1932, Artikel 24. Behalve Geelkerken
werden ook Van den Brink en ouderling 
P.L. Gerritse tot deputaat benoemd. 
10 Zie over de ruzies onder de predikanten
in het hv Aalders, Een handjevol verkenners?,
245-247.
11 Zie over deze discussie Aalders, Een handje-
vol verkenners?, 125-131.De kwestie rond grond
en gebouwen speelde overigens alleen in
Oudemirdum en Tienhoven. In Amsterdam-
Zuid was de zaak in der minne geschikt, in
Zandvoort ging de kerkenraad in meerder-
heid met Van den Brink mee. Zijn groep kreeg
de beschikking over grond en gebouwen. 
12 Zie onder meer saa, aa-z, 19, Notulen ker-
kenraad Amsterdam-Zuid, 18 april en 23 mei
1928.
13 Zie daarover Aalders, Een handjevol ver-
kenners?, 133-147.
14 Zie over beide zaken Aalders, Een handje-
vol verkenners?, 149-167 en 169-183.
15 Zie hua, ahv, 28, Ingekomen stukken, 

12 februari 1934, van H.C. van den Brink aan
de voorlopige classis.
16 In 1940 zegde Van den Brink zijn lid-
maatschap van het hv op. 
17 In die zin ook Puchinger, ‘Een kerkelijke
proefpolder’, iv, Kerknieuws, 19 mei 1972.
18 H.C. van den Brink, ‘Jubileum Dr. J.G.
Geelkerken’, Woord en Geest, 7 juni 1929. Dat
gold overigens niet de bijdragen van Van
den Brink zelf. Deze nam wat dat betreft een
uitzonderingspositie in. Zie daarover Aal -
ders, Een handjevol verkenners?, 108.
19 ‘De Bijbel Gods Woord’, i-vi, Woord en
Geest, 28 mei – 9 juli 1926.
20 ‘De Bijbel Gods Woord’, Woord en Geest,
28 mei 1926.
21 ‘De Bijbel Gods Woord’, Woord en Geest, 
4 juni 1926. 
22 ‘De Bijbel Gods Woord’, Woord en Geest, 
11 juni 1926.
23 ‘De Bijbel Gods Woord’, Woord en Geest,
18 juni 1926, met een beroep op A. Kuyper,
Encyclopaedie, ii, 511-519.
24 ‘De Bijbel Gods Woord’, Woord en Geest, 
2 juli 1926.
25 ‘De wording van de Bijbel’, i-xi, Woord en
Geest, 27 mei 1927-5 augustus 1927. De stof
lijkt grotendeels ontleend aan J.F. Beerens,
De herkomst van den Bijbel (Utrecht 1925). 
Hij verwees verder naar G. Wildeboer, Het
ontstaan van den Kanon des Ouden Verbonds
(Groningen 1908 = 4e druk), naar Bavinck’s
Gereformeerde dogmatiek, Kuypers Encyclo pae -
die en naar B. ter Haar Romeny, Hoe zijn wij
aan onzen Bijbel gekomen? (Baarn 1909). Over
de canon schreef hij in ‘Over de Bijbel-canon’
i-vi, Woord en Geest, 3 oktober-7 november
1930. 
26 G.C. Berkouwer, Het probleem der Schrift -
kritiek (Kampen 1938); J.G. Geelkerken, ‘Het
probleem der Schriftkritiek’, i-iv, Woord en
Geest, 16 en 23 december 1938, 6 en 13 januari
1939. Zie ook G.C. Berkouwer, Zoeken en vin-
den. Herinneringen en ervaringen (Kampen
1989), reg.i.v.
27 ‘Een catechismuspreek’, i-iv, Woord en
Geest, 28 oktober 1927-18 november 1927.
28 De synode van Groningen (1927) duurde
van 16 augustus-9 september en van 25-27
oktober 1927. 
29 ‘Een catechismuspreek’, Woord en Geest,
11 november 1927. Zie ook het nummer van 4
november 1927.
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30 ‘Het kerkelijk conflict en Amsterdam-
Zuid’, Jaarboek Hersteld Verband 1 (1928) 103-
124; ‘Incident of symptoom’, Jaarboek
Hersteld Verband 1 (1928) 148-157.
31 ‘Incident of symptoom’, Jaarboek Hersteld
Verband 1 (1928), 157. 
32 J.G. Geelkerken, Levensraadsel en levens-
houding. (Het boek Prediker) (Baarn 1931). 
Hij ontving hiervoor een honorarium van 
f 500,- alsmede 10 presentexemplaren. Zie
hdc, 144, Archief E.J. Bosch, 4 november 1931,
van E.J. Bosch aan J.G. Geelkerken (kopie).
33 Geelkerken, Levensraadsel en levenshouding,
Woord vooraf. Zie ook ag, 21, Voordrachten. 
34 Geelkerken verwijst naar A. Pierson,
Geestelijke voorouders. Studiën over onze bescha-
ving, dl i, Israël (Haarlem 1887) 361-371. 
35 Geelkerken, Levensraadsel, 20.
36 Geelkerken, Levensraadsel, 20.
37 Geelkerken, Levensraadsel, 21.
38 E.L. Smelik, ‘Dr. Geelkerken over het
boek Prediker ’, Woord en Geest, 18 maart 1932. 
39 Geelkerken, Levensraadsel, 113-121,
Prediker 7:23-29. 
40 S.P. Vermeer, ‘Het boek Prediker’,
Overtoomsche Kerkbode, 26 december 1931. 
41 J. Ridderbos, Boekbespreking J.G.
Geelkerken, Levensraadsel en levenshouding
(Baarn 1931), gtt 32 (1931-1932) 334-341. 
42 Herngreen, Een handjevol verkenners, 26.
43 J. Diepersloot, ‘Kerk en vorstenhuis’,
Woord en Geest, 4 en 11 februari 1938. 
44 J.G. Geelkerken, ‘Te onpas’, Woord en
Geest, 18 februari 1938. Enkele reacties op het
stuk van Diepersloot in ag, 89,
Archiefstukken, 1938.
45 ag, 89, Archiefstukken, 1938, 19 februari
1938, van A. van Deth aan J.G. Geelkerken.
Zie ook 22 februari 1938, van J.G. Geel -
kerken aan A. van Deth (afschrift), waarin
Geelkerken Van Deth verzocht op zijn be-
sluit terug te komen. Blijkens het vervolg
heeft Van Deth aan die wens gehoor ge -
geven.
46 ag, 46, Archief, vooral W & G, 1930-1939,
21 februari 1938, van J.J. Buskes jr. aan de re-
dactie van Woord en Geest.
47 ag, 89, Archiefstukken, 1938, 21 februari
1938, van K.H. Miskotte aan J.G. Geel ker -
ken. 
48 Zie ag, 89, Archiefstukken, 1938, 22 februa-
ri 1938, van J. Diepersloot aan de redactie
van Woord en Geest. 

49 J.G. Geelkerken, ‘Ter opheldering’,
Woord en Geest, 4 maart 1938.
50 ag, 89, Archiefstukken, 1938, 8 maart 1938,
van J. Diepersloot aan de redactie van Woord
en Geest. Hij had een reactie van Van Deth
d.d. 5 maart ontvangen waarin deze verwees
naar het fakkeltje van Geelkerken in het
nummer van 4 maart. Ook schreef hij een
brief naar Geelkerken persoonlijk, 9 maart
1938, van J. Diepersloot aan J.G. Geelkerken. 
51 ag, 85, Bescheiden betreffende de stichting
Woord en Geest,Notulen redactie, 21 maart 1938. 
52 ag, 46,  Archief vooral W & G, 1930-1939,
25 maart 1938, van de redactie Woord en Geest
aan J. Diepersloot.
53 hdc, Archief Buskes, inventarisnum-
mer 125, Ingekomen stukken, 30 maart 1938,
van J. Diepersloot aan de redactie van Woord
en Geest. Geelkerken heeft deze brief niet be-
waard. 
54 ‘1898-1938’, Woord en Geest, 2 september
1938. Het was met bijdragen van J. Koop -
mans, J.K. van Loon, J.C. van der Does en de
nodige aanhalingen uit de pers en bespre-
kingen in de Leestafel helemaal een ‘Oranje -
nummer’. Zie ook ‘Toespraak van dr. J.G.
Geelkerken in den dankdienst van 5 septem-
ber j.l.’, Overtoomsche Kerkbode, 11 september
1938.
55 ag, 63, Stukken ca 1938 etc., 29 maart 1938,
van J.J. Buskes jr. aan J.G. Geelkerken.
56 ag, 63, Stukken ca 1938 etc., 19 oktober
1938, van J.J. Buskes jr. aan J. G. Geelkerken.
Zie ook De Jongh, Buskes, 168-169, met aan-
dacht voor de onrust in de gemeente rond
het vertrek van Buskes. 
57 ag, 63, Stukken ca 1938 etc., 22 oktober
1938, van J.G. Geelkerken aan J.J. Buskes jr.
(afschrift). In de Overtoomsche Kerkbode toon-
de Geelkerken buitengewoon veel aandacht
aan het vertrek en de daaropvolgende in -
trede van Buskes, zie de publicatielijst van
Geelkerken.
58 Zie hierover onder meer stukken in ag,
57, Archief 1933-1940, in ag, 33, Archief, 1933-
1940, en in saa, aa-z, 22, Notulen kerkenraad, 
5 oktober 1938. 
59 Zie hoofdstuk ii.
60 Ik volg hier H.J. ter Haar Romeny, De ge-
schiedenis van de eerste Oecumenische Raad in
Nederland – ook in zijn internationale context – 
10 mei 1935-10 mei 1946 (’s-Gravenhage 1989).
Zie ook H.J. Dam, ‘Kanttekeningen bij het
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ontstaan van de Wereldraad van Kerken. 
De verkerkelijking van de oecumenische
 beweging tussen 1918 en 1938’, dnk 21 (1998)
nr. 48, 4-20. 
61 Zie hierover H. J. Dam, De Wereldbond voor
Vriendschap door de Kerken 1914-1918. Een oecu -
me nische vredesorganisatie (Kampen 1996).
62 Zie ook J.G. Geelkerken, ‘Oecumenische
raad van kerken’, Woord en Geest, 15 maart 1935.
63 hua, ahv, 1, Notulen voorlopige classis, 20 en
21 september 1927, Artikel 27. Voor het ad-
vies hua, ahv, 1, Notulen voorlopige classis, 
13 december 1927, Artikel 16.
64 hua, ahv, 1, Notulen voorlopige classis, 
13 maart 1927, Artikel 18.
65 Zie Aalders, Een handjevol verkenners?, 133-
147.
66 Zij waren benoemd op de vergadering
van 13 december, hua, ahv, 1, Notulen voor -
lopige classis, 13 december 1927, Artikel 21.
Voor het advies zie hua, ahv, 1, Notulen voor-
lopige classis, 12 juni 1927, Artikel 32. Zie hier-
over het verzoek van de Wereld bond, 
28 december 1927, van de Wereldbond van
Kerken (J.C. Wissing) aan de voorlopige
classis, in hua, ahv, 16. Vergaderstukken. 
67 hua, ahv, 1, Notulen voorlopige classis, 
12 juni 1928, Artikel 32. Wissing reageerde
verheugd, hua, ahv, 16, Vergaderstukken, 
25 juni 1928 van J.C. Wissing aan J.J. Buskes jr.
Zie ook J.J. Buskes jr., ‘Onze Gereformeerde
Kerken en de Wereldbond van Kerken’,
Woord en Geest, 10 mei 1929. De gewone ge -
reformeerden waren tegen. De Presbyteriale
Alliantie had al lang geleden betoogd dat
deelname aan de oecumenische beweging
een goede zaak was. 
68 In ag, 52, Archief, ca. 1932-1937, bevindt
zich The Quarterly Register. Organ of the Alliance
of Reformed Churches, holding the Presbyterian
System, vol. xiv, nr. 4, dat geheel gewijd is
aan de Haagse conferentie.
69 hua, ahv, 1, Notulen voorlopige classis, 
11 september 1928, Artikel 29. Een schrifte-
lijke verklaring van sympathie en uitspraak
over de bereidheid deel te nemen was reeds
opgesteld en werd goedgekeurd. Zie een
kort berichtje over dit congres in Woord en
Geest, 28 september 1928. Wie het initiatief
heeft genomen om contact met de Alliantie
te zoeken, is niet duidelijk. Op de vergade-
ring van 11 december 1928 werd verslag uit-
gebracht. Alvorens toe te treden, wilde men

de voorwaarden daartoe weten. Of het ooit
daarvan gekomen is, heb ik niet kunnen
achterhalen. 
70 ‘Zonder titel’, in: Rome – Dordt. Gedenk -
boek uitgegeven ter gelegenheid van het vijf en zeven-
tig-jarig bestaan der Evangelische Maat schap pij,
opgericht 1853 (Huis ter Heide 1928) 148-150. 
71 ‘Zonder titel’, in: Rome – Dordt, 150. 
72 H.H. Borgelo, ‘Tegenwoordige positie
en nieuwe banen der Evangelische Maat -
schappij’, in: Rome – Dordt, 34-39.
73 Uitgegeven Rotterdam 1929. Zie Geel -
kerken, ‘Roomsche propaganda’ i- x, Woord
en Geest, 1 februari-5 april 1929.
74 ‘Roomsche propaganda’, Woord en Geest,
5 april 1929.
75 J.G. Geelkerken, ‘De eenheid der chris-
tenen’, i-vi, Woord en Geest, 18 oktober-
15 november 1929. Zie H. Thijsen, De dominee
van de NSB. Boissevain en zijn gang van de
Nederlandse Hervormde Kerk naar het Nationaal
Socialisme (Kampen 2010). 
76 Zie hierover Aalders, Een handjevol ver-
kenners?, 133-147.
77 hua, ahv, 2, Notulen voorlopige classis, 3 en
4 maart 1931, Artikel 20; afgevaardigd werd
H.C. van den Brink.
78 hua, ahv, 30, Vergaderstukken, 10 novem-
ber 1934, van de Wereldbond van Kerken
aan de ‘synode van het hv’, behelzende een
verzoek om iemand te benoemen in de
Nederlandse afdeling van het Lausanne-
comité, met het oog op de vorming van de
Oecumenische Raad. Zie 19 maart 1935,
 artikel 10 en 40. Ds J. van der Woude werd
benoemd tot secundus. 
79 hua, ahv, 2 Notulen voorlopige classis, 
15 oktober 1935, Artikel 23. Waarom er nie-
mand werd afgevaardigd naar Oxford is me
niet duidelijk geworden. 
80 In ag, 47 en 51 zitten allerlei spullen
 betreffende de Conferentie te Edinburgh.
De correspondentie van zijn vrouw en kin-
deren wordt bewaard in ag, 52, Archief, 
ca. 1932-1937.
81 hua, ahv, 2, Notulen algemene vergadering,
15 oktober 1935, Artikel 23, en 21 maart 1937,
artikel 29. 
82 Oecumenische Raad in Nederland,
Verhandelingen over i. De genade van onzen Heer
Jezus Christus; ii, De Kerk en het Woord van God;
iii. Ambt en Sacramenten; iv. De eenheid der Kerk
in leven en eeredienst. De bundel was niet in de
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handel maar verkrijgbaar bij het Oecume -
nisch Bureau te De Bilt. De bundel werd ver-
taald en opgestuurd naar de leiding van de
conferentie. 
83 Woord en Geest, 13 en 27 augustus, 3 en 10
september 1937; Het Kerkblad, 19 september,
3 en 17 oktober 1937. Zie ook Overtoomsche
Kerkbode, 19 september, 10 en 17 oktober 1937.
84 Woord en Geest, 13 augustus 1937. Zie hier-
over ook J.C. Wissing, De kerk aan het werk in
Oxford en Edinburgh (’s-Gravenhage z.j. =
1939), 9-18. Over Edinburgh in het bijzon-
der de bladzijden 122-161. 
85 Woord en Geest, 27 augustus 1937.
86 Zie hua, ahv, 35, Vergaderstukken, Ver -
slag van de conferentie van Edinburgh, en
hua, ahv, 2, Notulen algemene vergadering,
19 oktober 1937, Artikel 17.
87 Van de gkn waren geen afgevaardigden
aanwezig.
88 Woord en Geest, 10 september 1937.
89 De rapporten werden in het Nederlands
vertaald, zie Rapporten van de wereldconferentie
der kerken voor geloof en kerkorde te Edinburgh 
3-18 augustus 1937 (Utrecht z.j. = 1937).
90 Zie hua, ahv, 35, Vergaderstukken, Ver -
slag van de conferentie van Edinburgh, en
hua, ahv, 2, Notulen algemene vergadering,
19 oktober 1937.
91 Romeny, Geschiedenis Oecumenische Raad,
114-120, in het bijzonder 115. Zie over de
Verklaring van Barmen-Gemarke Aalders,
Een handjevol verkenners?, 149-167. 
92 G. van Roon, Protestants Nederland en
Duitsland 1933-1941 (Utrecht-Antwerpen
1973) 71.
93 Van Roon, Protestants Nederland, 73.
94 Romeny, Geschiedenis Oecumenische Raad,
119-120.
95 hua, ahv, 2, Notulen algemene vergadering,
15 maart 1938. Romeny, Geschiedenis Oecu me -
nische Raad, 313, vermeldt dat Geelkerken
aan Niemöller en zijn vrouw een bemoedi-
gende brief schreef. 
96 Opgenomen in Overtoomsche Kerkbode, 
9 februari 1936, tweede blad. 
97 ag, 82, 25 j. Ambtsbediening febr. 1936, al-
bum met handtekeningen. 
98 De Standaard, 4 februari 1936; De Telegraaf,
4 februari 1936. 
99 J.J. Buskes jr., ‘Dr. J.G. Geelkerken. 1911-
5 februari-1936’, Overtoomsche Kerkbode, 
9 februari 1936.

100 De preek werd door W. ten Have uitge-
geven, een korte levensschets, enkele cita-
ten, een portret en een lijst van geschriften
waren toegevoegd. Zie J.G. Geelkerken, Een
kwart-eeuw bekrachtigd. Gedachtenispreek na 
25-jarige Ambtsbediening op 9 februari 1936
(Amsterdam 1936). Zie ook E.L. Smelik,
‘Een na-herdenking van Dr. Geelkerken’s
jubileum’,  Jaarboek Hersteld Verband 10 (1937)
89-91.
101 Ontleend aan De Standaard, 10 februari
1936. De tekst van de toespraken is opgeno-
men in Overtoomsche Kerkbode, 16 februari 1936.
102 hdc, Archief 299, Plaatsingslijst van losse
stukken hdc, inventarisnummer 169, stukken
van H.A. L. van der Linden, 29 maart 1962, van
J.J. Buskes jr. aan H.A.L. van der Linden. Zie
ook hdc, Archief Buskes, inventarisnum-
mer 136, Brieven van Geelkerken. In ieder geval
in 1938 was de verhouding tussen beide col-
legae zeer gespannen, onder meer vanwege
de kwestie-Diepersloot (zie boven). Zie ver-
der De Jongh, Buskes, 166-169. 
103 J.G. Geelkerken, De Eerste en de Laatste.
Prediking ter herdenking van vijfentwintig-jarige
ambtsbediening in de Gereformeerde Kerk te
Amsterdam-Zuid (Amsterdam 1940). Pagine -
ring ontbreekt. 
104 Zijn toespraak is opgenomen in De
Eerste en de Laatse.
105 Een dankbetuiging van Geelkerken in
de Overtoomsche Kerkbode, 8 juni 1940.
106 Het zogenaamde organistenbriefje zit
in het Register van gehouden preken, ag, 74.
107 E.L. Smelik, ‘Klokslagen’, Overtoomsche
Kerkbode, 18 mei 1940. Vanaf die tijd was er
wekelijks een bidstond op woensdagavond.
De laatste vermelding daarvan stond in de
Overtoomsche Kerkbode, 21 september 1940.
108 In het Register van gehouden preken is de
tekst over Handelingen 2:1-21 namelijk door -
gestreept, daaronder staat geschreven Ps 46:2,
3,7,8. Zie ag, 74, Register van gehouden preken.
109 Veel preken over de Psalmen in ag, 2,
Preken. Een preek over Psalm 46 trof ik niet
aan.
110 Het zogenaamde Lutherlied is hierop
gebaseerd: ‘Een vaste burcht is onze God’.
Ook een (niet-ondertekende) Schriftover -
denking in Het Kerkblad van 18 mei 1940 ging
over Psalm 46. 
111 J.G. Geelkerken, ‘De boodschap van
Jesaja zes’, Woord en Geest, 21 juni 1940. 
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112 Mogelijk is het een eigen vertaling van
deze moeilijke tekst. De vertaling is verwant
met die van J. Ridderbos, Jesaja (Kampen
1922 = Korte Verklaring), maar ook met die van
A. van der Flier, Jesaja i (= Tekst en Uitleg). Ik
dank C. Houtman, die mij hierop wees. 
113 Zie bijvoorbeeld ook ag, 3, Preken, 6 ok-
tober 1940, een preek over Zacharia 1:7-17.
114 G.J. van Klinken, ‘Onvermogen om te
rouwen. De nederlaag herinnerd door gere-
formeerd Nederland in de zomer van 1940’,
dnk 31 (2008) nr. 69, 15-24. Zie ook George
Harinck (red.), Tussen lijdelijkheid en verzet.
Gereformeerden in bezettingstijd (Barneveld
2005) en de artikelen in deze bundel.
115 Van Klinken citeert ook H.H. Kuyper,
‘Redactioneel’, De Heraut, 26 mei 1940: ‘Het
juk ons opgelegd hebben we geduldig te
dragen, totdat God uitkomst geeft.’
116 J.G. Geelkerken, ‘De oecumenische
 beweging hier te lande nu’, Woord en Geest,
7 juni 1940. Zie hierover ook hoofdstuk xv.
117 J.G. Geelkerken, ‘Naar meer kerkelijke
eenheid’, Oecumenisch Christendom. Orgaan
van de Nederlandsche afdeeling van den Wereld -
bond voor internationale vriendschap door de ker-
ken 24 (1940) 93-99
118 ‘Naar meer kerkelijke eenheid’, Oecume -
nisch Christendom 24 (1940) 94.
119 Voor deze vrees was geen concrete aan-
leiding. Met dank aan J. Ridderbos, die mij
op dit punt én op talloze andere punten
over de oorlogsjaren van advies diende.
120 Zie Aalders, Een handjevol verkenners?,
250-252.
121 Het volgende is ontleend aan ag, 49,
Archief, vooral uit de jaren 1947-1948, Memo -
randum van A. van der Starre, die hierover
met de ncrv correspondeerde. Zie ook ag,
33, Archief, 1931-1940, met daarin afschriften
van de correspondentie van A. van der Starre
en de ncrv, met twee begeleidende brieven
aan Geelkerken. 
122 Woord en Geest, 14 juni 1940. Zie ook
Woord en Geest, 5 juni 1940, over een rede van
I.N. Th. Diepenhorst, burgemeester te Epe. 
123 J.G. Geelkerken, ‘Wij bouwen verder’,
Woord en Geest, 9 augustus 1940, naar aan -
leiding van J. Eykman, Wij bouwen verder
maar op welken grondslag? Een woord aan het
Nederlandsche Volk naar aanleiding van de
Nederlandsche Unie (Amsterdam 1940).
124 Zie M. van der Linde, Het visioen van

Eijkman. Dr. J. Eijkman, de Amsterdamsche
Maatschappij voor Jongemannen en de vernieuwing
van Nederland 1892-1945 (Hilversum 2003)
276-283.
125 Zie hierover Aalders, Een handjevol ver-
kenners?, 250-254.
126 E.L. Smelik, ‘Klokslagen’, Overtoomsche
Kerkbode, 1 juni 1940.
127 Geelkerken, ‘Aan het venster’, Overtoom -
sche Kerkbode, 22 maart 1941. Zie hierover ook
J.G. Geelkerken, ‘Ten afscheid’, Overtoom sche
Kerkbode, 11 mei 1946. 
128 In het voorjaar van 2007 had ik een ge-
sprek met Van der Lichte naar aanleiding
van zijn artikel ‘Oorlogsherinneringen’,
Pelgrims in Ontmoeting, nr 111, 6-7. Zie ook
Margaretha H. Schenkeveld, ‘Saam horig -
heid’, Pelgrims in Ontmoeting, nr. 133, april
2005.
129 E.L. Smelik en J.G. Geelkerken,
Bevrijding. Bevrijdingsdienst in de Parkkerk te
Amsterdam-Zuid zondag 6 mei 1945 en Onthul -
ling Gedenkteken in de Parkkerk zondag 20 mei
1945 (Amsterdam 1945) 16. 
130 W. Sels, ‘Van Parkkerk naar Orgelpark’,
http://home.hccnet.nl/wim.sels/parkkerk.
htm
131 Zie Dolph Kohnstamm, Het leven van
Dinah Kohnstamm 1869-1942 (Amsterdam
2009). Zie ook ag, 33, Archief, 1931-1940, 
12 juni 1937, van Ph.A. Kohnstamm aan J.G.
Geelkerken. Ze werd gedoopt op 20 juni
1937 in de Parkkerk. 
132 Het leven van Dinah Kohnstamm, 63, 64-
65. De brief zit ook in ag, 88, Archief. Oorlogs-
en ander documenten, 22 september 1942. 
D. Kohnstamm vermoedt dat het verslag van
de hand van ds. Benfey was, die het door-
stuurde naar zijn vrouw in Amsterdam. Op
haar beurt bracht zij Geelkerken op de
hoogte. B. Benfey was als Duits predikant
van Joodse afkomst naar Nederland geko-
men en werkte enige tijd in Westerbork.
Zijn vrouw verrichtte hulpdiensten bij de
Evangelisch-lutherse Gemeente te Amster -
dam, waar ze samenwerkte met G.C.H.F.
Voges. Zie over Benfey en zijn vrouw A.G.
Hoekema, ‘Bloembollen’ voor Westerbork. Hulp
door Zaanse en andere doopsgezinden aan (protes-
tants-)Joodse Duitse vluchtelingen in Nederland
(Hilversum 2011).
133 Het leven van Dinah Kohnstamm, 10.
134 Zie ag, 30, Correspondentie en stukken,
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1931-1943, 20 mei 1940, van J.R. Slotemaker
de Bruïne aan J.G. Geelkerken, met een ver-
zoek iemand af te vaardigen naar een nieuw
te vormen kerkelijk overleg en die tevens te
machtigen in geval van geboden spoed han-
delend op te treden.
136 Romeny, Geschiedenis Oecumenische Raad,
159-160.
136 Ten onrechte vermeldt Romeny,
Geschiedenis Oecumenische Raad, 160-161, dat
Geelkerken aanwezig was bij het overleg
over de kanselboodschap van 27 oktober
1940 betreffende de anti-joodse maatrege-
len. Zie hierover Ridderbos, Strijd op twee
fronten. Schilder en de gereformeerde ‘elite’ in de
jaren 1933-1954 tussen aanpassing, collaboratie 
en verzet op kerkelijk en politiek terrein, i-ii
(Kampen 1994), aldaar ii, 11-19. Voor kennis
van de rol van de kerken gedurende wo ii,
en in het bijzonder van het Convent van
Kerken raadplege men dit boek. Zie ook J.J.
Buskes jr., Waar stond de kerk? (Amsterdam
1947), met aandacht voor de prediking, het
officiële en openlijke verzet der kerk, de
Lunterse Kring en het illegaal werk. 
137 hua, ahv, 3, Notulen algemene vergade-
ring, Artikel 6 en 8. Zie verder Aalders, Een
handjevol verkenners?, 250-254.
138 Dramatisch is een brief van L. en R.
Simons van 23 maart 1943, ag, 88, ‘Archief.
Oorlogs- en ander documenten’ met het verzoek
een in bewaring gegeven tas af te geven bij
de Schouwburg omdat ‘ik misschien gauw
vertrek’. 
139 Zie hoofdstuk xv.
140 Smelik en Geelkerken, Bevrijding, 16-18.
De twee andere panelen waren een jaar later
gereed. Zie de mededeling daarover in Over -
toomsche Kerkbode, 11 mei 1946.

xv
Dit hoofdstuk verscheen eerder in Maarten
J. Aalders, Een handjevol verkenners? Het Her steld
Verband opnieuw bekeken (Barneveld 2012).

1 hua, ahv, 3, Notulen algemene vergadering,
13 februari 1940, artikel 8; hua, ahv, 38,
Vergaderstukken, 26 januari 1940, van J.G.
Ubbink, aan de algemene vergadering. Zie
ook ag, 30, Correspondentie en stukken, 1931-
1943, 25 januari 1940, van J.G. Ubbink aan
J.G. Geelkerken, met de verontschuldiging
voor het feit dat hij hierover niet eerder met

Geelkerken had gesproken. Het blijkt ver -
der dat Ubbink aanvankelijk voornemens
was in stilte over te gaan naar de nhk, maar
dat hij na een gesprek met een hv-collega
besloten had de zaak aan de orde te stellen
bij de algemene vergadering. 
2 Zie hierover saa, aa-z, 23, Notulen kerken-
raad, 7 februari 1940. 
3 Ubbink was getrouwd met een dochter
van J. Woltjer en daarmee de zwager van
R.H. Woltjer, lid van de kerk van Geelkerken.
4 De notulen gewagen van ‘persoonlijke re-
laties’. Waaraan gedacht moet worden, is
niet duidelijk.
5 Zie over G. Ubbink http://nl.wikipedia.
org/wiki/gerardubbink. (Geraadpleegd 
7 december 2011).
6 Hij doelde op K.H. Kroon, ‘Annus Domini
Jesu Christi 1939’, Jaarboek Hersteld Verband,
1940, 3-26.
7 Over de voortdurende financiële zorgen
in het hv zie hieronder en Aalders, Een hand-
jevol verkenners?, 241-245.
8 Namens Leiden/Noordwijk stelde Kroon
dat men Ubbink wel wilde volgen, mits de
algemene vergadering zich zou houden aan
de precieze bewoordingen van diens voor -
stel. F. Heemskerk stelde dat alle moeilijk-
heden nog niet het recht gaven de roeping
als kerkengroep te verzaken. God zou voor-
zien in de bestaande nood. 
9 Zie hua, ahv, 3, Notulen algemene vergade-
ring, 10 september 1940, artikel 42. hua, ahv,
39, Vergaderstukken, 28 februari 1940, van
J.G. Ubbink aan de algemene vergadering. 
10 Kroon, ‘Annus Domini Jesu Christi
1939’, Jaarboek Hersteld Verband 13 (1940), 5.
Ten onrechte suggereert Herngreen, Een
handjevol verkenners, 149, dat men in het alge-
meen in het hv al in die richting dacht. 
11 Op de vergadering van 10 september
1940 lag een notitie van de kerk van Tien -
hoven ter tafel waarin zij stelde dat in het
huidige tijdsgewricht een afzonderlijk be-
staan niet meer te rechtvaardigen viel.
Uitgesproken werd dat de algemene verga-
dering er zeker voorstander van was om de
eenheid te zoeken, maar niet vanwege bij-
komstige of toevallige redenen, maar op
grond van geestelijke overeenstemming.
Zie hua, ahv, 3, Notulen algemene vergadering,
10 september 1940; hua, ahv, 39, Vergader -
stukken, 14 augustus 1940, van de kerken-
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raad van Tienhoven aan de algemene verga-
dering, met bijlage. 
12 J.G. Geelkerken, ‘De oecumenische be-
weging hier te lande nu’, Woord en Geest,
7 juni 1940; in iets uitgebreidere vorm opge-
nomen als ‘Naar meer kerkelijke eenheid’,
Oecumenisch Christendom. Orgaan van de Neder -
landsche afdeeling van den Wereldbond voor inter-
nationale Vriendschap door de Kerken 24 (1940)
nr. 2, 93-99. Ik volg hier de uitgebreidere
versie. 
13 Voor deze angst was geen reden, zoals 
J. Ridderbos me desgevraagd meedeelde.
14 ‘Naar meer kerkelijke eenheid’, Oecu me -
nisch Christendom 24 (1940) nr. 2, 94.
15 ‘Naar meer kerkelijke eenheid’, Oecume -
nisch Christendom 24 (1940) nr. 2, 95.
16 Zie saa, aa-z, 23, Notulen kerkenraad, 3 juli
1940 door de kerkenraad van Amsterdam-
Zuid aanvaard. 
17 ag, 74, Register van gehouden preken. Zie
ook de Overtoomsche Kerkbode. In het nummer
van 31 augustus 1940 schreef Geelkerken
een artikel ‘Kanselruil’. De tweede keer
vond plaats op 1 december 1940. Omdat de
Overtoomsche Kerkbode voor het laatst op 
22 maart 1941 verscheen, heb ik verder geen
gegevens. 
18 Zie hierover Romeny, Geschiedenis Oecu -
me nische Raad, 165-166, die opmerkt dat het
‘Voorstel Geelkerken’ van veel belang werd
geacht. Romeny verwijst naar de vergade-
ring van de Oecumenische Raad van 21 juni
1940 en 27 augustus 1940. Het archief van de
Oecumenische Raad in hua.
19 saa, aa-z, 23, Notulen kerkenraad, 2 okto-
ber 1940. Het archief van de andere Gerefor -
meerde Kerk van Amsterdam-Zuid wordt
bewaard in het hdc, toegangsnummer 99.
20 Alle stukken zijn opgenomen in Nog in
den ban van Assen. Memorie der Kerkenraad der
Gereformeerde Kerk te Amsterdam-Zuid (in her-
steld verband) ter inlichting der gemeente betref-
fende zijn onderhandelingen met den kerkenraad
der Gereformeerde Kerk van Amsterdam-Zuid (oud
verband) om tot meer openbaring van de eenheid
der beide kerken te geraken (Amsterdam 1941).
In ag, 51, Onderhandelingen met de Gereformeer -
de Kerken Amsterdam-Zuid, bevinden zich de
door Geelkerken gecorrigeerde drukproe-
ven van deze brochure en ander materiaal
betreffende deze kwestie. Zie ook saa, aa-z,
23, Notulen kerkenraad, 6 augustus 1941, waar

staat dat de raad besloot een brochure over
de gebeurtenissen uit te geven daar het ov
in de kerkbode geschreven had dat verdere
gesprekken geen zin hadden. In de brochu-
re zou iedereen kunnen lezen wat er werke-
lijk gebeurd was. In het archief van de Gere -
formeerde Kerk Amsterdam-Zuid (ov) trof
ik geen apart dossier hierover aan. Zie in-
ventarisnummer 123, Notulen kerkenraad, 17
en 31 oktober, 12 december 1940; inventaris-
nummer 120, Notulen kerkenraad, 12 juni, 10
juli en 31 augustus 1941. De kwestie was
commissoriaal gemaakt, dus de notulen be-
vatten niets opzienbarends. Dat geldt ook
voor de notulen van de kerk van Amster -
dam-Zuid (hv). Voor de uitnodiging zie 
Nog in den ban, 1-2, van Amsterdam-Zuid 
(hv) aan Amsterdam-Zuid (ov), 16 oktober
1940.
21 Nog in den ban, 2-4, van Amsterdam-Zuid
(ov) aan Amsterdam-Zuid (hv), 2 november
1940.
22 Nog in den ban, 4-6, van Amsterdam-Zuid
(hv) aan Amsterdam-Zuid (ov), 4 december
1940.
23 Nog in den ban, 7-8, van Amsterdam-Zuid
(ov) aan Amsterdam-Zuid (hv), 25 januari
1941.
24 Nog in den ban, 12-13, Notulen der vergade-
ring van de commissies. Dat is het verslag van
het hv, een verslag van het ov heb ik niet ge-
vonden. Van het oude verband waren aan-
wezig de predikanten H.S. Bouma, C.J. Sik -
kel en K. Sietsma en de ouderlingen B. Ebling
en P. Mars jr.
25 Nog in den ban, 19, van Amsterdam-Zuid
(hv) aan Amsterdam-Zuid (ov), 27 mei 1941;
Nog in den ban, 21, van Amsterdam-Zuid (ov)
aan Amsterdam-Zuid (hv), 17 juni 1941. 
26 Nog in den ban, 22-23, van Amsterdam-
Zuid (hv) aan Amsterdam-Zuid (ov), 2 juli
1941. Zie ook saa, aa-z, 23, Notulen kerken-
raad, 2 juli 1941, waar vermeld staat dat de af-
gevaardigden de steun van de kerkenraad
kregen. 
27 hdc, Archief Amsterdam-Zuid (ov), 120,
Notulen kerkenraad, 10 juli 1941. 
28 S.F.H.J. Berkelbach van der Sprenkel en
J.G. Geelkerken, De hereeniging van de Neder -
landsche Hervormde Kerk en de Gereformeerde
Kerken in Nederland (in hersteld verband)
(’s-Gravenhage 1946) 33. 
29 ag, 74, Stukken Hereniging, Notulen ver-
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gadering commissie kerk en kerken, 8 april
1941.
30 hua, ahv, 40, Vergaderstukken, 1 oktober
1940, van het Lausanne-comité aan de alge-
mene vergadering; hua, ahv, 3, Notulen alge-
mene vergadering, 11 maart 1941, artikel 10.
Het (voorlopige) antwoord van het modera-
men hua, ahv, 39, Vergaderstukken, 6 novem-
ber 1940 (afschrift). Een deel van het ant-
woord ook in Hereeniging, 14-15.
31 Voor het volgende baseer ik mij op Berkel -
bach, Hereeniging. Het tweede deel van het
boekje, vanaf bladzijde 30, is van Geelkerken,
die zijn eigen archief, zoals altijd, uitstekend
bijhield. Alle stukken waaraan Geelkerken
refereert zijn in twee mappen verzameld en
geplaatst in ag, 74, Stukken Hereniging (blijk-
baar met het oog op deze publicatie) en ag,
74, Dossier hereniging nhk en gkn (in hv) 1941-
1946. In de eerste map vinden we de officiële
stukken, in de andere map is allerlei onder-
linge correspondentie verzameld, evenals
allerlei kladwerk en kopieën van verslagen.
L.C. van Drimmelen stelde me een notitie
van mevr. G.A. Staal-Schaafsma, gedateerd
juli 1983 over deze hereniging ter beschik-
king, geschreven t.b.v dr. R.J. Mooi met het
oog op het Samen op Weg proces. Deze noti-
tie heb ik toegevoegd aan ag, 74, als Notitie
G.A. Staal-Schaafsma.
32 Over deze commissie Romeny, Geschie de -
nis Oecumenische Raad, 182-185.
33 Zie Berkelbach, Hereeniging, vanaf blz. 33.
Zie echter Berkelbach, Hereeniging, 16, die
schrijft dat het ‘de oecumenische groep voor
geloof en kerkorde’ was die naar aanleiding
van het antwoord van de algemene verga -
dering van het hv een verzoek opstelde dat
door de hervormde werkgroep ‘kerk en ker-
ken’ werd overgebracht naar de synode om
te onderzoeken welke verschillen er beston-
den tussen de nhk en het hv. Hiermee
wordt bedoeld het Nederlands Lausanne-
comité, en daarmee heeft Geelkerken een
grotere rol gespeeld dan hij wilde toegeven.
Zie ook Handelingen van de Buitengewone Ver -
gaderingen van de Algemeene Synode der Neder -
landsche Hervormde Kerk en van de 126e gewone
vergadering van de Algemeene Synode der Neder -
landsche Hervormde Kerk ten jare 1941, 68-71 
(= verslag werkgroep kerk en kerken). Uit
dat verslag zou men kunnen opmaken dat
er nog een gesprek met Geelkerken moest

plaatsvinden, maar dat is onjuist. Het vond
plaats 8 april 1941.
34 De uitnodiging aan Geelkerken was ge-
dateerd 27 februari 1941 (ag, 74, Stukken Her -
eniging), de hervormde commissie bestond
uit dr. C.W.Th. van Boetzelaer van Asperen
en Dubbeldam, mej. H. van Slooten, dr.
S.F.H.J. Berkelbach van der Sprenkel, mr. P.
Scholten en dr. H. Berkhof. Geelkerken aan-
vaardde de uitnodiging per brief van 6 maart
1941. Zie ag, 74, Stukken Hereniging, 6 maart
1941, van J.G. Geelker ken aan C.W.Th. van
Boetzelaer van Asperen en Dubbeldam. De
vergadering vond plaats op 8 april 1941. 
35 Een verslag van de vergadering in ag, 74,
Stukken Hereniging, Notulen vergadering
kerk en kerken, 8 april 1941. 
36 Behalve Geelkerken maakten daarvan
ook deel uit P.G. van den Hooff, predikant te
Hilversum, en C.A. van der Smit, ouderling.
De vergadering vond plaats op 16 mei 1941 te
Utrecht. Het originele schema heb ik niet
aangetroffen, alleen een getypt schema met
kanttekeningen. Onder meer staat vermeld:
schema Berkelbach/Geelkerken. Zie ag, 74,
Stukken Hereniging.
37 Daarin hadden zitting dr. C.W.Th. van
Boetzelaer van Asperen en Dubbeldam, 
dr. S.F. H.J. Berkelbach van der Sprenkel, ds.
J. Boonstra, ds. J.C.C. Karres en mr. H. Mul -
de rije. Geelkerken werd op de hoogte ge-
bracht door Berkelbach. Zie ag, 74, Dossier
hereniging, 31-5-1941, van S.F.H.J. Berkel -
bach van der Sprenkel aan J.G. Geelkerken. 
38 Zie hua, ahv, 4, Notulen algemene vergade-
ring, 16 september 1941, artikel 16; hua,
ahv,40, Vergaderstukken, van deputaten voor
het contact met andere kerken aan de alge-
mene vergadering. Daar ook een afschrift
van de brief aan de nhk, d.d. 16 september
1941. Zie verder ag, 74, Stukken Hereniging,
waar deze stukken ook te vinden zijn. 
39 Vermoedelijk doelde Geelkerken daar-
mee op Tienhoven. Zie hua, ahv, 3, Notulen
algemene vergadering, 10 september 1940; zie
ook Herngreen, Een handjevol verkenners, 149-
150.
40 Zie hdc, Archief van de Gereformeerde
Kerk Den Haag (in Hersteld Verband), in-
ventarisnr 14, in Stukken betreffende het func -
tioneren van de kerk 1940-1946, zijn notulen be-
waard van een overleg met de Gerefor meer -
de Kerk Den Haag (ov) op 8 oktober 1941. Zie
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ook N. van Tellingen, H. Hasper. Een omstreden
hymnoloog (Goes 1980) 118-119.
41 Zie voor de tekst van dit concept Bijlagen
bij de Handelingen der Algemeene Synode der
Nederlandsche Hervormde Kerk ten jaren 1942 
(’s-Gravenhage 1942) 178-181. De aanbiedings-
brief op blz. 177-178.
42 hua, ahv, 41, Vergaderstukken, 16 februari
en maart 1942, van deputaten overleg nhk
aan de algemene vergadering. Ook zijn er
twee versies van de voorlopige overeen-
komst bewaard gebleven. De laatste versie is
de gecorrigeerde versie, die ter vergadering
aan de orde kwam. Zie verder hua, ahv, 5,
Notulen algemene vergadering, 24 en 25 maart
1942. 
43 Blijkens de notulen van de kerkenraads-
vergadering van 18 maart 1942 was er in
Amsterdam-Zuid sprake van enige weer-
stand. Opvallend is dat Smelik aarzelingen
had. Terug naar het ov wilde hij niet, maar
hij besefte ook dat er een groot mentaliteits-
verschil was tussen het hv en de nhk. Als het
hv bleef zoals het was, zo sprak hij uit, zou
het te gronde gaan. Hij wilde wel meer sa-
menwerking. Geelkerken was beslister. Hij
meende dat het hv een roeping in de nhk
had te vervullen en vond dat het hv zich met
de gegeven schatten in de grote stroom
moest werpen. Zie saa, aa-z, 23, Notulen ker-
kenraad, 18 maart 1942
44 Een samenvatting daarvan in Berkel bach,
Hereeniging, 41-42. Voor de tekst zelf zie men
hua, ahv, 41, Vergaderstukken, Memorie, d.d.
29 april 1942. Ook in Bijlagen Handelingen
Algemene Synode nhk, 1942, 181-185. 
45 hua, ahv, 5, Notulen algemene vergadering,
27 mei 1942 (= voortgezette vergadering).
Voor het concept zie men hua, ahv, 41,
Vergaderstukken, Conceptovereenkomst.
46 Bijlagen Handelingen Algemene Synode nhk,
1942, 186-187.
47 Herngreen, Een handjevol verkenners, 154,
noemt als datum 11 augustus. Zie ook ag, 74,
Stukken Hereniging, 30 juli 1942, van E.L.
Smelik aan J.G. Geelkerken. Zie hierover
Handelingen Algemene Synode nhk, 1942, 127-
137, en Bijlagen Handelingen Algemene Synode
nhk, 177-189. De rapporterende commissie
bestaande uit W.J. Aalders, W.H. Weeda en
S.H.J.F. Berkelbach van der Sprenkel was
verdeeld: Berkelbach was voor, de anderen
waren tegen aanvaarding van de concept-

overeenkomst. Er was dan ook een meerder-
heids- en een minderheidsrapport.
48 Zie hua, ahv, 42, Vergaderstukken,17 sep-
tember 1942, van J.G. Geelkerken aan de
 algemene vergadering. Een afschrift van de
brief van de hervormde synode is daarin op-
genomen. 
49 ag, 74, Notitie G.A. Staal- Schaafsma, 3. Zie
ook Hande lin gen Algemene Synode nhk, 1942,
131. 
50 hua, ahv, 5, Notulen algemene vergadering,
22 september 1942. Zie ook het uitvoerige
antwoord aan de synode van de nhk, noot 41.
Zie voor het antwoord aan de synode ook
Handelingen Algemene Synode nhk, 184-185.
51 Berkelbach, Hereeniging, 44. 
52 Zie het verslag van deputaten, hua, ahv,
44, Vergaderstukken, 19 maart 1943, van depu-
taten samenspreking nhk aan de algemene
vergadering. Het nieuwe concept was nog
niet geheel klaar, toch deed Geelkerken een
paar essentiële mededelingen. Een eerste
versie van dit concept in ag, 74, Stukken Her -
eniging. Het is in het handschrift van Geel -
kerken en gedateerd november 1942.
53 hua, ahv, 45, Vergaderstukken, augustus
1943, van deputaten samenspreking nhk
aan de algemene vergadering, conceptover-
eenkomst en begeleidende brief. Zie ook
hua, ahv, 5, Notulen algemene vergadering, 
12 oktober 1943. 
54 Zie Handelingen Algemene Synode nhk,
1943, 95-104, met de tekst van de concept-
overeenkomst. 
55 Herngreen, Een handjevol verkenners, 155. 
56 Berkelbach, Hereeniging, 11, wijst boven-
dien op de invloed van de oecumenische be-
weging. 
57 hua, ahv, 5, Notulen algemene vergadering,
15 december 1942. Die (buitengewone) ver-
gadering was bijna geheel aan de financiën
gewijd. Daarnaast werd onder meer een ad-
vies van deputaten voor advies en moeilijk-
heden besproken, en een verslag van depu-
taten tot bijstand van de kerk van Zaandam.
Tot deputaat werden benoemd J.J. Buskes
jr., G.W. van Deth, J.D.J. Roos, W.J. Rot,
N.J.G. Sikkel, en E.J. Flipse. Ook waren er
problemen rond de regeling van de predi-
kantspensioenen en had H.J. Bekkering, de
latere schoonvader van Geelkerkens doch-
ter Nella, uit ergernis hierover zijn taak als
deputaat artikel 16 ko neergelegd. 
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58 hua, ahv, 5, Notulen algemene vergadering,
22 september 1942, naar aanleiding van een
brief van de kerk van Utrecht. G. Ubbink
bleef aanvankelijk nog zijn predikantsrech-
ten houden. Toen hij een andere werkkring
had gevonden, die niet direct in verband
stond met de verkondiging van het evange-
lie, legde hij zijn ambt neer. Zie hua, ahv,
46, Vergaderstukken, 15 oktober 1943, van 
G. Ubbink aan de kerkenraad van Utrecht;
25 februari 1944, van de kerkenraad van
Utrecht aan de algemene vergadering. 
59 hua, ahv, 5, Notulen algemene vergadering,
22 september 1942; hua, ahv, 42, Vergader -
stukken, 20 september 1942, van K.H. Kroon
aan de algemene vergadering; oktober 1942,
van de algemene vergadering aan K.H. Kroon
(afschrift). 
60 De afscheidsbrief van Van der Vloed in
ag, 88, ‘Archief. Oorlogs- en ander documenten’,
7 april 1943, van P. van der Vloed aan zijn ge-
meente.
61 Zie De Jongh, Buskes, 226-241. 
62 ag, 93, Archief, 1940-1945, 30 januari 1943,
van J.J. Buskes jr. aan de collega’s in het hv. 
63 hdc, Archief Buskes, 136, Brieven van
Geelkerken, 3 februari 1943, van J.G. Geelker -
ken aan J.J. Buskes jr. Zie ook ag, 93, Archief,
1940-1945, 3 februari 1943, van J.G.
Geelkerken aan J.J. Buskes jr. (afschrift).
64 Zo was inderdaad op de synode van 1942
gesproken, zie Berkelbach, Hereeniging, 24.
Het ligt voor de hand dat Geelkerken hier-
van op de hoogte was. Zijn verhouding met
Berkelbach is altijd uitstekend geweest. 
65 ag, 93, Archief, 1940-1945, 2 februari 1943,
van G.W. van Deth aan J.J. Buskes jr. (met
een afschrift aan J.G. Geelkerken en E.L.
Smelik).
66 ag, 93, Archief, 1940-1945, 22 februari
1943, van J.J. Buskes jr. aan de predikanten
van het hv. Zie ook Buskes, Hoera voor het
 leven, 201-203.
67 De Jongh, Buskes, 229. 
68 ag, 93, Archief, 1940-1945, 11 maart 1943,
van J.J. Buskes jr. aan de predikanten van
het hv.
69 hua, ahv, 44, Vergaderstukken, 22 maart
1943, van J.J. Buskes jr. aan de algemene ver-
gadering van het hv. 
70 hua, ahv, 44, Vergaderstukken, Rapport
fac aan de algemene vergadering (niet ge-
dateerd).

71 hua, ahv, Notulen algemene vergadering, 
23 en 24 maart 1943, artikelen niet genum-
merd.
72 hua, ahv, 44, Vergaderstukken, niet geda-
teerde brief van de algemene vergadering
aan de kerken van het Hersteld Verband. 
73 Dit was een onjuiste vergelijking. Van
der Vloed was predikant te Zandvoort toen
in 1942 de gemeente als gevolg van de eva -
cuatie werd opgeheven. Hij werd predikant
in algemene dienst in afwachting van een
definitieve oplossing. Toen die niet kwam
besloot hij over te stappen naar de nhk. Zie
ag, 88, ‘Archief. Oorlogs- en ander documenten’, 
7 april 1943, van P. van der Vloed aan zijn ge-
meente.
74 Handelingen Algemene Synode nhk, 1944,
70-74. Zie ook hua, ahv, 5, Notulen algemene
vergadering, 14 maart 1944, artikel 12b. De
vergadering maakte van de gelegenheid ge-
bruik de kerkorde aan te passen. Het ging
om artikel 3, 10 en 12. 
75 hua, ahv, 5, Notulen algemene vergadering,
24 en 25 juli 1945, artikel 9a-c. Zie ook
Berkelbach, Hereeniging, 48.
76 hua, ahv, 47, Vergaderstukken, juli 1945,
rapport deputaten voor samenspreking.
77 Hij werd vervangen door P.L. Gerritse. 
78 Hereeniging, 48. Alleen de kerk van
Oosterend stemde tegen bijna alle voorstel-
len van deputaten (met uitzondering van de
vervanging van Van der Smit en de benoe-
ming van de commissie van contact), de af-
gevaardigden van Zaandam stemden tegen
het voorstel om zo spoedig mogelijk als ge-
heel te fuseren. Zie hua, ahv, 5, Notulen alge-
mene vergadering, 25 juli 1945, artikel 9c.
79 Benoemd werden de predikanten 
J.G. Geelkerken, P.G. van den Hooff en 
B.A. Venemans (secundi E.L. Smelik, J. ter
Schegget en M. Hinlopen), en de ouder -
lingen P.L. Gerritse en J. Schipper (secundi
F. Boerwinkel, later vervangen door F.F.C.
Baller en F.P. Fuykschot). 
80 Zie Handelingen Algemene Synode nhk,
1945, 7 augustus 1945. Ten onrechte vermeldt
Berkelbach, Hereeniging, 48, als datum 8 au-
gustus 1945. 
81 Handelingen Generale Synode nhk, 1945/
1946, 113-118, 134. Zie hierover hua, ahv, 48,
Vergaderstukken, n, van deputaten voor het
contact aan de algemene vergadering. Dit
verslag ademt nog iets van de paniek die
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men toen gevoeld heeft. Zie over deze fase
ook Berkelbach, Hereeniging, 46-48. 
82 Als leden van de commissie van contact
werden aan hervormde zijde benoemd de
predikanten W.A. Zeydner, E. Emmen en
J.C.C. Karres, en de ouderlingen S.F.H.J.
Berkelbach van der Sprenkel en S. Marwitz.
Secundi: F.H. Landsman en H.J. Honders,
Th.S. de Vries van Doesburgh en M. ten Cate.
83 hua, ahv, 48, Vergaderstukken, 22 januari
1946, van deputaten voor het overleg met de
nhk aan de algemene vergadering, met
daarin een overzicht van de laatste (redac-
tionele) wijzigingen. 
84 hua, ahv, 48, Vergaderstukken, 22 januari
1946, van de commissie van contact aan de
algemene vergadering.
85 Berkelbach, Hereeniging, 52-53, Hande lin -
gen Generale Synode nhk, 1946, 6 maart 1946.
86 Handelingen Generale Synode nhk,
1945/1946, 148-152, 159-163; hua, ahv, 55,
Notulen van de vergaderingen van de commissie
van contact, 1946-1948. Zie ook hua, ahv, 53,
Stukken met aantekeningen van vergaderingen
van deputaten aangewezen als leden van de com-
missie van contact; en hua, ahv, 54, Richtlijnen
en besluiten van de commissie van contact etc. 
87 Haar laatste vergadering vond plaats op
22 april 1948. Notulen van deze commissie
in hua, ahv, 55, Notulen commissie van contact.
Andere stukken in hua, ahv 53, Stukken met
aantekeningen.
88 hua, ahv, 5, Notulen algemene vergadering,
30 april 1946 = voortgezette vergadering;
hua, ahv, 48, Vergaderstukken, 29 april 1946,
van de commissie van contact aan de alge-
mene vergadering.
89 Zie hierover Nico Dros, De sprekende slang,
138-141. Predikant was ds. G.M.J. Winter,
een schoonzoon van Geelkerken. 
90 Zie hua, 5, Notulen algemene vergadering,
15 mei 1946, Artikel 8 en 9. Een impressie
over de hele dag werd geschreven door 
M. Hinlopen, ‘15 mei 1946: De dag der her-
eeniging’, Het Kerkblad, 6 juli 1946. Verder
raadpleegde ik K.H. Kroon, ‘Hereniging en
herinnering’, In de Waagschaal 25 mei 1946;
J.J. Buskes jr., ‘Afscheid van het Hersteld
Verband. Het h.v. heeft zijn taak volbracht’,
In de Waagschaal, 25 mei 1946. De toespraak
van Geelkerken op 15 mei is bewaard in ag,
74, Stukken Hereniging. 
91 De originele acte in hua, ahv.

92 Gezang 112:1 in de hervormde bundel
van 1938.
93 J.J. Buskes jr., ‘Johannes Gerardus Geel -
kerken’, Jaarboek van de Maatschappij der
 Neder  landse Letterkunde te Leiden, 1960-1961,
52-56.
94 hua, ahv, 80, Orde van de dankdienst op 15
mei 1946.
95 Herngreen, Een handjevol verkenners, 157,
159-160.
96 Zie Aalders, Een handjevol verkenners, 246. 
97 Die werkelijkheid was ook voor J.K. van
Loon en J.J.R. Schmal reden geweest om het
hv te verlaten. Van Loon schreef Geelkerken
over de dramatische situatie in Baarn en was
weer synodaal geworden; Schmal, gemeen-
telid van Hasper, was uit pure frustratie
overgegaan naar de nhk en uiteindelijk te-
rechtgekomen in de Waalse gemeente van
Den Haag. Zie ag, 90, Archief, 1937-1946,
30 januari 1945, van J.K. van Loon aan J.G.
Geelkerken; ag, 8, Correspondentie 1954-1957,
4 maart 1954, van J.J.R. Schmal aan J.G.
Geelkerken. Geelkerkens gemeentelid G. de
Bruin, jarenlang een trouw medearbeider
binnen het hv, ging niet mee naar de nhk.
Zie ag, 49, Archief, vooral uit de jaren 1947-1948,
3 maart 1946, van G. de Bruin aan J.G. Geel -
kerken. Zijn gemeentelid A. van der Starre
was teleurgesteld, in het bijzonder over het
feit dat Geelkerken niet meer zo vaak op het
preekrooster stond. Zie ag, 94, Correspon -
dentie 1918-1950, 22 april 1947, van A. van der
Starre aan J.G. Geelkerken. De schoonzoon
van Smelik, M.J. Groeneveld, schreef over
deze onvrede na het overlijden van Geel ker -
ken ‘Een nieuw Hersteld Verband’, Woord en
Dienst, 28 mei 1960. 

xvi 
1 ag, 42, Brieven aan I. Geelkerken-Kardoes,
1947-1948, 13 augustus 1945, van J.G. Geel -
ker ken aan I. Geelkerken-Kardoes. Hij sprak
over de vaak moeilijke weg die ze samen bij-
na veertig jaar hadden afgelegd.
2 Een en ander gebeurde tijdens hun va-
kantie in Zwitserland. Zie ag, 92, Archief,
1930-1940, met brieven van Nella en Gerard.
Dochter Jo was mee met haar ouders. In ag,
92, Archief, 1930-1940, hotelrekeningen en
 rekeningen van het ziekenhuis (voor een
verblijf van 26-30 juli 1938) en van de behan-
delend geneesheer. 
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3 Jacob Hendrik Bekkering, geboren
Heerenveen 11 januari 1915, begon zijn stu-
die rechten aan de vu in 1936, op 1 november
1946 deed hij examen. Vermoedelijk had hij
plannen om nog verder te studeren, want
ook in de drie daaropvolgende jaren stond
hij ingeschreven. Zie Album Discipulorum in
Academia Libera Reformata. Op de trouwakte
staat vermeld dat hij werkzaam was als
 directiesecretaris van een verffabriek. saa,
Burgerlijke Stand, huwelijken, 29 juli 1943,
acte 116. 
4 Zie ag, 88, ‘Archief. Oorlogs-en andere docu-
menten’, 21 mei 1943, van N.G. Geelkerken
aan J.G. Geelkerken. Gerard vervulde de rol
van intermediair wat betreft de spullen van
de uitzet. Uit deze zelfde brief blijkt ook dat
het bedrijf waar Bekkering werkte voor de
Wehrmacht diensten verrichtte. In hoeverre
dit aspect een rol speelde, is me niet bekend. 
5 ag, 92, Brieven mw Geelkerken-Kardoes, 
16 april 1943, van J.M. Geelkerken aan 
I.J. Geelkerken-Kardoes.
6 Ze waren in november 1938 verloofd. Zie
ag, 57, Archief, knipsel uit het Algemeen
Handels blad, 22 november 1938. 
7 saa, Burgerlijke Stand, huwelijken, 
29 juli 1943, acte 116. 
8 ag, 92, Brieven mw Geelkerken-Kardoes, waar
de orde van dienst wordt bewaard. Een
trouwkaart heb ik niet aangetroffen. 
9 ag, 92, Brieven mw Geelkerken-Kardoes, 
17 december 1943, van J.M. Geelkerken aan
I.J. Geelkerken-Kardoes.
10 ag, 92, Brieven mw Geelkerken-Kardoes, 
18 februari 1944, van J.M. Geelkerken aan
I.J. Geelkerken-Kardoes.
11 Het oudste teken van contact in ag, 40,
Brieven en stukken, 14 augustus 1945, van J.M.
Bekkering-Geelkerken aan J.G. Geel ker ken.
In ag, 54, Correspondentie 1950-1954, zit een
menukaart van een diner op 4 september
1945, de trouwdag van Nella Geelkerken en
Jan Winter. Daarop staan ook de namen van
Jaap Bekkering en Jo Geelkerken. In het al-
gemeen valt op dat er veel minder corres-
pondentie is van Jo met haar ouders dan van
Nella en van Gerard (en Irma). Aanvan ke lijk
mede omdat ze in Amsterdam-Zuid (Deur -
loostraat 68 hs) woonden, maar het bleef zo
toen ze naar Arnhem verhuisden. 
12 Aan het Album Discipulorum in Academia
Libera Reformata ontleen ik de volgende ge-

gevens: Gerardus Martinus Johannes
Winter, geboren 25 december 1913 te Sloten
(nh), werd op 23 september 1937 als student
theologie aan de vu ingeschreven. Hij was
toen al lid van het Hersteld Verband. Nadat
hij daarvoor twee keer was afgewezen, legde
hij op 9 mei 1940 zijn propedeutisch examen
met succes af. Op 9 oktober 1942 werd hij
voorlopig voor het laatst gerecenseerd, daar -
na opnieuw in 1945 en 1946. 
13 Zie hua, ahv, 5, Notulen algemene vergade-
ring, 4 juli 1944, in een buitengewone alge-
mene vergadering. Zijn aanstelling te
Amsterdam geschiedde op voorstel van
Geelkerken en Smelik. Zie saa, aa-z, 24,
Notulen kerkenraad, 11 maart 1942. Zie ook ag,
90, Archief, 1937-1946, met twee preken van
Winter en het oordeel van Smelik, evenals
een overzicht van de tentamens die hij had
gedaan.
14 Althans niet aan de vu en ook niet elders.
Gevraagd naar zijn carrière tekende hij aan:
‘theologische kandidaatsstudie a/d Vrije
Universiteit te Amsterdam.’ Zie hua, pkn
Verzameling Predikantendocumentatie s.v. Win -
ter.
15 Zie ag, 72, Archief, 1941-1945, 17 juli 1944,
van D. van der Plas aan J.G. Geelkerken. Van
der Plas, beroepen predikant te Utrecht, was
op dat moment nog predikant te Oosterend
en had aangedrongen op grote spoed, want
er waren kapers op de kust. Men had de naam
van Winter niet tweemaal afgekondigd zo-
als voorgeschreven, maar direct na afloop
van de dienst op zondag 16 juli 1944 de ge-
meente bij elkaar geroepen. Hij hoopte niet
met formele bezwaren tegen het beroep te
maken te krijgen, de gemeente had ingestemd
met het voorstel van de kerkenraad. Over de
wijn zie ag, 40, Brieven en stukken 1920-1925 en
1940-1946, 26 augustus 1944, van D.G.J. van
Heemstra aan J.G. Geel ker ken, met een aan-
bod van Hongaarse witte wijn voor de brui-
loft van Geelkerkens dochter.
16 De bevestiging vond plaats op 30 septem-
ber 1945, bevestiger was J.G. Geelkerken.
Zie hua, PKN Verzameling Predikantendocu -
men tatie s.v. Winter. Zie over Oosterend in
deze jaren van hereniging Dros, De sprekende
slang, 138-141. Als enige ging deze kerk niet
mee naar de nhk, hetgeen tot jarenlange ju-
ridische procedures leidde. Overigens was
de weerstand tegen de hereniging al in 1944
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bekend. Zie hua, ahv, 5, Notulen algemene
vergadering, 4 maart 1944. 
17 Zie ag, 74, Register van gehouden preken. Bij
de dienst van 4 augustus 1940 tekende Geel -
kerken aan dat de verloofden G.M.J.W. en
P.J.W.G. in de kerk waren. 
18 In ag, 92, Brieven mw. Geelkerken-Kardoes,
bevinden zich reacties op een door Ida ge-
plaatste advertentie voor een hulp in de
huishouding. 
19 ag, 42, Brieven aan I. Geelkerken-Kardoes,
1947-1948, 13 augustus 1945, van J.G. Geel -
kerken aan I.J. Geelkerken-Kardoes. 
20 Zie J.G. Geelkerken, Gode bevolen. Afscheids -
prediking bij het nederleggen der ambtsbediening
op zondag 15 september 1946 in de Parkkerk te Am -
sterdam (Amsterdam 1946) 11. 
21 saa, aa-z, 25, Notulen kerkenraad, 3 april
1946. 
22 saa, aa-z, 25, Notulen kerkenraad, 10 ja-
nuari; 6 februari; 6 en 13 maart; 3 en 10 april;
1 en 8 mei 1946. Zie ook hua, ahv, 5, Notulen
algemene vergadering, 30 april 1946 en 48,
Ingekomen stukken, 24 april 1946, van J.G.
Geelkerken aan de algemene vergadering;
23 april 1946, van de kerkenraad van Amster -
dam-Zuid aan de algemene vergadering. 
23 Ik heb deze beroepsbrief nergens aange-
troffen. 
24 Zie ag, 44, Stukken hv en nhk, 1 mei 1946,
van E.L. Smelik aan J.G. Geelkerken. Als op-
merking van Geelkerken vond ik dit in de
notulen niet terug. In de notulen wordt het
bedrag van f 4800,- voor het eerst genoemd
op 6 februari 1946, tenzij blijkt dat dit be-
drag lager is dan wat hij als emeritus van de
nhk zou ontvangen.
25 Zie ag, 44, Stukken hv en nhk, 27 april
1946, 27 april 1946, van H.F. Punt aan J.G.
Geelkerken; 1 en 4 mei 1946, van E.L. Smelik
aan J.G. Geelkerken; 5 mei 1946, van N. van
Tongeren aan J.G. Geelkerken; 2 en 3 mei
1946, van J.G. Geelkerken aan E.L. Smelik
(afschrift).
26 ag, 44, Stukken hv en nhk, 27 april 1946,
van H.F. Punt aan J.G. Geelkerken; hua,
ahv, 5, Notulen algemene vergadering, 30 april
1946. ag, 49, Archief, 30 april 1946, van de al-
gemene vergadering aan J.G. Geelkerken.
27 Zie saa, aa-z, 102, Ingekomen stukken, 
15 mei 1946. Het definitieve besluit werd ge-
nomen in de kerkenraadsvergadering van 
3 april 1946. Op 1 mei 1946 werd er opnieuw

uitvoerig over gesproken, mede naar aanlei-
ding van een reactie van de commissie van
beheer. Zie verder ag, 49, Archief, 15 mei
1946, van de kerkenraad Amsterdam-Zuid
aan J.G. Geelkerken. 
28 saa, aa-z, 102, Ingekomen stukken, 7 mei
1946, van de commissie van beheer aan de
kerkenraad Amsterdam-Zuid.
29 Zie het artikel in Trouw, 16 september
1946; J.G. Geelkerken, Gode bevolen. Afscheids -
prediking bij het nederleggen der ambtsbediening
op zondag 15 september 1946 in de Parkkerk te
Amsterdam (Amsterdam 1946). 
30 Medewerking werd verleend door het
Parkkerkkoor onder directie van W. van Laar.
Als Schriftlezingen koos hij Prediker 3:1-8 en
11a, en uit het Nieuwe Testament 1 Korinthe
3:11-15. Het was zijn 4043ste dienst.
31 De term ‘noodwoning’ was geen spot-
tende term, maar een term waarmee
Geelkerken uitdrukte dat het nooit de be-
doeling was geweest dat het hv zelfstandig
zou blijven voortbestaan. Tegen Dros, De
sprekende slang, 138. 
32 De term was na het bombardement op
Rotterdam in mei 1940 populair geworden.
Bij mijn weten was Geelkerken de eerste die
hem in verband met het Hersteld Verband
gebruikte.
33 Geelkerken, Gode bevolen, 10-11, een citaat
uit Psalm 118:23.
34 Geelkerken, Gode bevolen, 15-16. 
35 Geelkerken, Gode bevolen, 17-18. 
36 Geelkerken, Gode bevolen, 19-20. 
37 ag, 10, Archief, ca 1939-1946, 15 september
1946, van S.T. Heidema aan J.G. Geelkerken.
38 ag, 81, Afscheid 15 september 1946, 8 septem-
ber 1946, van K. Fernhout aan E.L. Smelik. 
39 ag, 60, Archief 1953, 2 oktober 1953, van
J.G. Geelkerken aan M. Fernhout (afschrift).
Het briefje zit ingevouwen in een uitvoerig
In memoriam door M. en J.G. Fernhout. 
40 ag, 10, Archief, ca 1939-1946, 10 oktober
1946, van het bestuur van het Rusthuis van
de Hervormde Gemeente aan J.G. Geelker -
ken.
41 Zie Ter Haar Romeny, Geschiedenis Oecu -
me nische Raad, 238-270. 
42 Ontleend aan een ‘Overzicht van samen-
stelling en werkzaamheden van de “Oecu -
me nische Raad van Kerken in Nederland”’,
van J.B.Th. Hugenholtz, maart 1950.
43 Hij werd voorgesteld op de vergadering

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

noten bij pp. 404-411



537

van 26 juni 1946, vanaf 14 september was hij
daadwerkelijk als penningmeester bij de
vergaderingen aanwezig. Per 1 april 1954
legde hij zijn taak neer. 
44 ag, 56, Oecumenische raad, 12 december
1953, van J.G. Geelkerken aan het modera-
men van de Oecumenische Raad (afschrift).
Zie ook ag 8, Correspondentie 1954-1957,
4 januari 1954 van W.F.G. Golterman aan
J.G. Geelkerken.
45 Zie ag, 8, Correspondentie 1954-1957, 15 mei
1954, van de generale synode nhk aan J.G.
Geelkerken. Dit is een reactie op een brief
van Geelkerken d.d. 3 mei 1954. 
46 Zie hierover H. van der Linde, De eerste
steen gelegd. De eerste Assemblée van de Wereld -
raad van Kerken te Amsterdam 1948 (Amster -
dam 1949). Zie ook het Jaarverslag 1948 van de
Oecumenische Raad van Kerken in Nederland. Ik
trof dit verslag aan in ag, 45, Archief 1929-
1950.
47 ag, 87, Oecumenische raad, 24 november
1947, van P. Stegenga aan J.G. Geelkerken;
Dam, Wereldbond, 321.
48 Enige aandacht hiervoor bij J.A. Zeil -
stra, ‘Van evidente betekenis. De oprichting
van de Wereldraad van Kerken en de Neder -
landse Hervormde Kerk’, dnk (1998) nr. 48,
21-39.
49 ag, 32, Benoeming officier Oranje-Nassau
Orde, 30 april 1951, bevat de schriftelijke
 felicitaties die hij ter gelegenheid daarvan
ontving. 
50 ag, 81, 5 februari 1951 40-jarig ambtsjubile-
um, met wat felicitaties. 
51 ag, 49, Condoleanceregister I. J. Geelkerken-
Kardoes, 7 januari 1950. Merkwaardiger -
wijze zijn er geen brieven bewaard gebleven
uit deze weken.
52 Zie de berichtgeving in De Rotterdammer,
18 juni 1954, in Hervormd Amsterdam, 26 juni
1954, en in Trouw, 12 juni 1954. Alle materi-
aal hierover, inclusief knipsels, is verzameld
in ag, 79, 75e verjaardag 13 juni 1954. 
53 ‘Dr. J.G. Geelkerken morgen vijfenzeven-
tig jaar’, Trouw, 12 juni 1954.
54 ag, 79, 75e verjaardag 13 juni 1954, 15 juni
1954, van B. Ebling aan J.G. Geelkerken.
55 Naar aanleiding hiervan verschenen er
in de kerkelijke pers enkele artikelen. Zie
bijvoorbeeld ‘Hereniging met h.v. in de
Parkkerk te Amsterdam herdacht’, De Her -
vormde Kerk. Weekblad voor hervormd Nederland,

26 mei 1956; P.L. Gerritse, ‘Blij en vrij’, Her -
vormd Amstelveen, 19 mei 1956; M. Hinlopen,
‘Blij en vrij’, Hervormd Amstelveen, 19 mei
1956. Ruim een jaar later, op 21 september
1957, werd in de St. Bavo kerk te Haarlem
een gedenkraam onthuld, bekostigd uit de
opbrengst van de Begijnhof-Kapel, destijds
toebehorend aan de Gereformeerde Kerk 
(in hv) van Haarlem. Een en ander ging ge-
paard met een feestelijke kerkdienst, waar-
in Smelik voorging en Geelkerken het nieuwe
kerkraam onthulde. Zie ag, 23, Brieven 1958-
1960, liturgie en krantenknipsel Handels -
blad, 23 september 1957. 
56 J. Ridderbos, ‘Inhoud en strekking van
Assen 1926’, Gereformeerd Weekblad, 23 no-
vember 1956. Het begon met een artikel van
Wurth, ‘Opheldering’, Gereformeerd Week -
blad, 7 februari 1956. Buskes reageerde met
een driedelig artikel ‘Het Assen-trauma’ 
i-iii, In de Waagschaal, 8, 15 en 22 september
1956. Ook andere gereformeerde predikan-
ten en theologen bemoeiden zich ermee. In
ag, 71, Losse stukken, 1945-1958, zitten allerlei
knipsels over deze discussie. Geelkerken
ontving ze van S. van Erk.
57 De uitnodiging was gedateerd 10 sep-
tember 1957, de bijeenkomst vond plaats op
zaterdag 21 september 1957. Zie ook Aalders,
Een handjevol verkenners?, 254-256.
58 Voor het volgende zie men D. Bosscher
en B. Waaldijk, Ambon. Eer & Schuld. Politiek en
pressie rond de Republiek Zuid-Molukken
(Weesp 1985); Ben van Kaam, Ambon door de
eeuwen (Baarn 1977); A. Kamsteeg (red.),
Ontstolen zelfbeschikking. De toekomst van
Molukkers en Papoea’s (Groningen 2010). 
59 Bosscher en Waaldijk, Ambon, 107-184.
60 Zie De Stem van Ambon. Orgaan van de
Stichting Door de Eeuwen Trouw, 6 oktober
1950. Dit eerste nummer verscheen als pam-
flet, zonder titel. Ik raadpleegde het exem-
plaar dat op het niod aanwezig is, de datum
is met potlood bijgeschreven. Zie ook ag,
54, Correspondentie 1950-1954, 9 oktober 1950
van D. van der Meulen aan J.G. Geelkerken.
Deze oud-catechisant was Geelkerkens
naam als lid van het comité van aanbeveling
tegengekomen. Hij had veel aan Geelker ken
te danken, zo schreef hij, maar nu was deze
hem tegengevallen. In ag, 94, Correspon den -
tie 1918-1950, bevindt zich een brief van de
Stichting, gedateerd 8 mei 1950, waaruit
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kan worden opgemaakt dat Geelkerken had
gereageerd op een advertentie. In de brief
wordt de doelstelling van de stichting ver-
meld en wordt gevraagd om een financiële
bijdrage. 
61 Het archief van de Stichting ddet is on-
dergebracht in het Museum Maluku te
Utrecht. Ik dank E. Zwarteveen en N. Wigard
voor hun deskundige hulp. Het archief van
de Stichting is niet geïnventariseerd, wel
bestaat er een plaatsingslijst. Daarin wor-
den de notulen van de vergaderingen van
het stichtingsbestuur niet genoemd.
62 Het Museum Maluku heeft een digitaal
overzicht van alle verschenen nummers van
De Stem van Ambon. In de plaatsingslijst van
het Archief-Geelkerken staat vermeld dat
nummers uit de jaren 1950-1952 en 1956-
1958 uit het archief verwijderd zijn. Daaruit
kan geconcludeerd worden dat Geelkerken
een abonnement op dat blad had.
63 Zie Trouw, 9 juni 1951. Bosscher en Waal -
dijk, Ambon, 140-145.
64 Stukken over deze kwestie in ag, 50,
Ambon. Daaronder bevindt zich een verkla-
ring van het dagelijks bestuur, gedateerd 
16 juni 1951, waarin het Trouw-artikel weer-
sproken wordt. Verder een uitnodiging
voor een bijeenkomst van de afdelingsbe-
sturen, waarbij ook de pers was uitgeno-
digd, gedateerd 11 juni 1951. Bosscher en
Waaldijk, Ambon, 140-145, gaan aan het ad-
vies van Geelkerken c.s. voorbij. 
65 Zie Archief ddet, a 0050, Relatie met de
kerken.
66 In Archief ddet, a 0050, Relatie met de
kerken, trof ik allerlei materiaal hierover
aan, onder meer notulen van een vergade-
ring d.d. 28 maart 1956, waarop deze actie
werd voorbereid. Geelkerken was een van
de aanwezigen. Het is niet duidelijk van wie
deze vergadering uitging, de notulen zijn
ondertekend door D. Vreugdenhil en op -
gesteld op 5 april 1956. Zie hierover verder
J.H. Scheps, Ambon en het geweten der kerk.
Documentatie inzake het Adres van het Comité dr.
H. Bout (Utrecht 1960), met een ‘Ten geleide’
van D. Vreugdenhil. 
67 Voor de tekst van de oproep aan de syno-
de zie men Scheps, Ambon en het geweten der
kerk, 32-35.
68 Oproep d.d. 17 april 1951. Zie F.H. Lands -
man (red.), Documenten Nederlandse Hervorm -

de Kerk. Verklaringen, kanselafkondigingen,
boodschappen, herderlijke brieven en rapporten,
uitgevaardigd door of namens de generale synode
der Nederlandse Hervormde Kerk in de jaren 1945-
1955 (’s-Gravenhage z.j.) 198-199.
69 Scheps, Ambon en het geweten der kerk, 40-
53; Handelingen Generale Synode nhk, 1947, 70-
88, 105, 116-117.
70 S.C. van Randwijck, F.M. van Asbeck en
P.B. Renes, ‘De Republiek der Zuid-Moluk -
ken’, Wending 15 (1959-1960) 157-183. 
71 D. Vreugdenhil, ‘Ten Geleide’, in: Scheps,
Ambon en het geweten der kerk. 
72 ag, 56, Door de Eeuwen Trouw, 4 maart
1959, van het dagelijks bestuur ddet aan
J.G. Geelkerken. 
73 Voor het volgende zie men Hans van de
Wal, Een aanvechtbare en onzekere situatie. De
Hervormde Kerk en Nieuw-Guinea 1949-1962
(Hilversum 2006); idem, ‘Nieuw-Guinea
weer in de branding’ i, In de Waagschaal,
26 november 2005; idem, ‘De hervormde
oproep over Nieuw-Guinea’ ii, In de Waag -
schaal, 17 december 2005; idem, ‘De synoda-
le oproep over Nieuw-Guinea in In de Waag -
schaal (iii-Slot)’, In de Waagschaal, 14 januari
2006. 
74 Voor de tekst zie men Van de Wal, Een
aanvechtbare en onzekere situatie, 345-350; de
weergegeven versie is die van 27 juni 1956.
Dat is de versie die verstuurd werd. Reeds op
22 juni was er iets over de inhoud naar bui-
ten gekomen, zoals blijkt uit een rondzend-
brief van H.J. Bulten van die dag. 
75 ag, 58, NH kerk en Nieuw Guinea, 1956,
22 juni 1956, van H.J. Bulten aan J.G. Geel -
kerken. Het betreft de reeds genoemde
rondzendbrief.
76 Zie Van de Wal, Een aanvechtbare en onze-
kere situatie, 154-158; ag, 58, nh kerk en Nieuw
Guinea, 9 juli 1956, Bekendmaking van het
landelijk comité aan de leden van de nhk.
Het is een oproep om de eenheid te bewaren
en de kerk trouw te blijven. Aan de ambts-
dragers deed men het verzoek de synodale
oproep op de agenda van de kerkenraads-
vergaderingen te plaatsen, en men kondig-
de voor september een landelijke manifes-
tatie aan. De bekendmaking is ondertekend
door de 27 leden van het landelijk comité.
77 ag, 58, NH kerk en Nieuw Guinea, 1956, 
3 juli 1956, van D.E. Boeke aan J.G. Geelker -
ken. Boeke was secretaris binnenland van
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het nbg (geweest) en vroeg het comité (via
Geelkerken) er bij de synode op aan te drin-
gen tevens bij de Verenigde Naties aandacht
te vragen voor het probleem van de Zuid-
Molukken. 
78 Van de Wal, Een aanvechtbare en onzekere
 situatie, 189-207 en 351-353 (tekst van de
Open Brief). Geelkerken bewaarde deze op-
roep in ag, 58, nh kerk en Nieuw Guinea, 1956.
Zie Kerk en Nieuw-Guinea. Open Brief aan de
Generale Synode der Nederlandse Hervormde Kerk
(Delft 1956).
79 Van de Wal, Een aanvechtbare en onzekere
 situatie, 195.
80 Bedoeld wordt Nieuw-Guinea als probleem
van het Nederlandse volk. Rapport van de commis-
sie voor internationale zaken van de Oecume nische
Raad van Kerken in Nederland (Amsterdam
1956). 
81 Wellicht was het ontwerp van de hand
van Geelkerken. Zie ag, 58, nh kerk en Nieuw
Guinea, Notulen vergadering landelijk co-
mité, 10 oktober 1956, en de ontwerp-brief
in het handschrift van Geelkerken. Deze
brief is gedateerd ‘15, 16 october’. De brief is
niet in de Handelingen van de synode opge-
nomen. Zie Handelingen Generale Synode nhk,
1956. In ag, 58, nh kerk en Nieuw Guinea, 1956,
is verder een afschrift bewaard van een brief
van het landelijk comité aan de synode, d.d.
7 november 1956. Daarin is sprake van een
brief van 11 oktober 1956. 
82 Zie ag, 58, nh kerk en Nieuw Guinea, 1956,
Notulen vergadering landelijk comité, 
23 november 1956; zie ook Van de Wal, Een
aanvechtbare en onzekere situatie, 196-197.
83 Van de Wal, Een aanvechtbare en onzekere
 situatie, 199-200; Handelingen Generale Synode
nhk, 1956. Ook deze brief was door Geelker -
ken ontworpen. 
84 In ag, 58, nh kerk en Nieuw Guinea, 1956,
24 januari 1957, van het landelijk comité aan
de generale synode van de nhk. Daar ook
een handschrift van deze brief dat door Geel -
kerken werd gecorrigeerd. Het antwoord
van de synode is gedateerd 26 februari 1957
en bevindt zich in ag, 58, nh kerk en Nieuw
Guinea, 1956. Zie ook Handelingen Generale
Synode nhk, 1957, 98-99. Meer over deze dis-
cussie is er in de Handelingen niet te vinden.
In ag, 58, nh kerk en Nieuw Guinea, 1956, ook
het vervolg van de correspondentie, 20 juni
1957, van het landelijk comité aan het breed

moderamen van de generale synode nhk.
Blijkens een briefje van 17 mei 1957 van
voorzitter J.W. de Jong Schouwenburg aan
Geelkerken, met het verzoek de tekst van
Prins te redigeren, is ook deze brief door
Geelkerken gecorrigeerd. 
85 ag, 58, nh kerk en Nieuw Guinea, 1956, Kort
verslag, 5 juli 1957. 
86 Blijkens zijn agenda verbleef hij daar
van 10-17 juni 1959. Zie ag, 24, Agenda’s. Kort
daarna vertrok hij naar Lochem voor een
korte vakantie. 
87 ag, 85, Documenten 13 juni 1959, niet-geda-
teerd kladje met aantekeningen over het
 bezoek van Th. Beurskens, die hij kende van
zijn reis met de Heemskerck, over het tele-
foontje van Brussaard naar Leiden en een
 telefoontje van G. Toornvliet, die hem in
Amsterdam niet thuis had getroffen. 
88 ag, 35, Documentatie 15 oktober 1959, 
23 oktober 1959, 23 oktober 1959, van J.G.
Geelkerken aan J.C. Brussaard (afschrift).
89 ag, 35, Documentatie 15 oktober 1959, 18 ok-
tober 1959, van W.F. de Gaay Fortman aan
J.G. Geelkerken, met afschrift van Geelker -
kens reactie d.d. 24 oktober 1959. 
90 Algemeen Handelsblad, 8 juni 1959, ‘Dr.
J.G. Geelkerken 80 jaar’. Zie ook E.L. Smelik,
Het Woord klinkt door. In memoriam dr. J.G. Geel -
kerken. Gedachtenisdienst & citaten (Amster -
dam 1960) 11. 
91 Deze brief heb ik in het archief-Geel ker -
ken niet kunnen vinden. Zie hua, Archief
gkn, 875, Stukken betreffende de belijdenis, 
25 juni 1959, van H.A.L. van der Linden aan
de generale synode van de gkn.
92 hdc, Archief 299, Archief Losse stuk-
ken, inventarisnummer 169, 30 juni 1959,
van J.G. Geelkerken aan H.A.L. van der
Linden (kopie).
93 Volgens zijn agenda verbleef Geelker ken
van 22 juni – 12 juli in Hotel Schoonoord te
Lochem. ag, 24, Agenda’s.
94 hdc, Archief 299, Archief Losse stuk-
ken, inventarisnummer 169, 25 oktober
1990, van H.A.L. van der Linden aan J. de
Bruijn. Het betrof een begeleidende brief
bij de overhandiging van een kopie van de
brief van Geelkerken. Enkele jaren later
volgden kopieën van correspondentie met
Buskes. 
95 Zie Acta gs, 1959 en 1960, Artikel 353 = 
7 januari 1960. Als reden staat vermeld dat
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er geen nieuwe gezichtspunten naar voren
waren gebracht. 
96 Het verslag van de synodezitting in
Kerknieuws, 16 januari 1960 vermeldt niets
van het besluit. 
97 ‘Dr. J.G. Geelkerken te Amsterdam over-
leden’, Trouw, 4 februari 1960; ‘Dr. J.G. Geel -
kerken. Al tijdens zijn leven een stuk kerk-
geschiedenis’, Trouw, 6 februari 1960. Zo ook
E.L. Smelik, Het Woord klinkt door, 12. Zijn
kleinzoon, mr.dr. J.G. Geelkerken vertelde
me dat hij zijn grootvader ’s avonds om
19.00 uur nog had gebeld voor een afspraak
en om 21.00 uur door zijn ouders werd ge-
beld dat Geel kerken was overleden. 
98 E.L. Smelik, Het Woord klinkt door.
99 Smelik, Het Woord klinkt door, 6.
100 R. Bijlsma, Schriftuurlijk Schriftgezag
(Nijkerk 1959).
101 Het opgegeven gezang komt uit de her-
vormde bundel uit 1938, de eerste regel die
geciteerd wordt komt echter uit de bundel
van het Hersteld Verband (= lied 223: 1). Het
2e en het 4e vers zijn in beide bundels gelijk,
de verzen 1,3 en 5 zijn in 1938 gemoderni-
seerd. 
102 Trouw, 8 februari 1960, ‘Dr. J.G. Geel -
ker ken in Amsterdam begraven.
Rouwdienst in de Parkkerk’. 
103 Zie Trouw, 6 februari 1960, ‘Dr.
Geelkerken. Al tijdens zijn leven een stuk
geschiedenis’.
104 J.J. Buskes jr., ‘In memoriam dr. J.G.
Geelkerken’, in: Keur uit de kerkelijke pers 1960
(Baarn 1960) 146-147 = Hervormd Nederland, 
13 februari 1960; idem, ‘Johannes Gerardus
Geelkerken’, Jaarboek van de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde te Leiden, 1960-1961,
52-56; N. Scheps, ‘In memoriam dr. J.G. Geel -
kerken. Theoloog van formaat – Begaafd
kanselredenaar’, Kerknieuws,13 februari 1906;
M. Hinlopen, ‘Dr Geelkerken, een man van
formaat’, In de Waagschaal, 20 februari 1960;
B.A. Venemans, ‘In memoriam dr Johannes
Gerardus Geelkerken – geboren 13 juni 1879
te Alkmaar, overleden 3 febr. 1960 te Amster -
dam’, Woord en Dienst, 19 februari 1960. Zie
ook G.C. van Niftrik, ‘Kroniek. Dr J.G. Geel -
kerken’, Kerk en Theologie 11(1960) 102-105.
105 G.F.W. Herngreen, ‘Tegen het funda-
mentalisme’, in: Dwarsliggers. Nonconformis -
ten op de levensweg van ds J. J. Buskes (Wagenin -
gen 1974) 64-72.
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Illustratieverantwoording

p
22 Gereformeerde Kerk ’s-Graveland,

 ansicht, eigen bezit
33 Als de jonge Samuel, Archief

Geelkerken
45 i.v.m.b.o., Archief Vrije Universiteit
53 Schermdiploma, Historisch

Documentatie centrum Vrije
Universiteit

61 Eikenheuvel, Archief Geelkerken
62 Verlovingsfoto, Archief Geelkerken
75 J. Geelkerken als jonge man, Archief

Geelkerken
98 Schinkelkerk Amsterdam, 

Stadsarchief Amsterdam
109 Parkkerk, Archief Geelkerken
168 H. Marinus, fam. Marinus
188 H. Marinus en echtgenote, 

fam. Marinus
189 Sophialaan 41, M.J. Aalders
191 B. van Schelven per taxi, Archief

Geelkerken
237 Interieur van de Parkkerk, ansicht,

 eigen bezit
252 Synode van Assen, Het Utrechts

Archief
255 De eierendans, Archief Geelkerken
267 Op weg naar de kerk, Archief

Geelkerken
279 Spotprent, Archief Geelkerken
292 Zondagmorgen 14 maart 1926, 

Archief Geelkerken
333 Huldiging 12 juni 1926, Archief

Geelkerken
342 Joh.C. Brussaard, een dagje uit, 

Fam. Ridderbos
356 Nella en Jo Geelkerken, Archief

Geelkerken
372 Tekening, 1936, Archief Geelkerken
374 25 jaar predikant, 1936, Archief

Geelkerken
385 In toga, met bef en baret, Archief

Geelkerken
398 Acte van Hereeniging, Het Utrechts

Archief
410 De oude tegenstander B. Ebling, 

fam. Ebling
419 Graf op Zorgvlied, M.J. Aalders
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Geraadpleegde archieven

Archief Eemland
Bevolkingsregister Baarn

Coda Archief
Archief van de classis Apeldoorn van de
Gereformeerde Kerken in Nederland

Epe
Archief van de Gereformeerde Kerk van Epe

Gemeentearchief Kampen
Archief van de Theologische Universiteit
Kampen
Archief van de Kring van Belangstellenden
in de Verrijking van het Kerkgezang
Archief J. Ridderbos

Het Utrechts Archief
Archief van de Gereformeerde Kerken in
Nederland
Archief van de Gereformeerde Kerken in
Nederland (in Hersteld Verband)
Archief Protestantse Kerk in Nederland,
Verzameling documentatie betreffende
predikanten van de Nederlandse
Hervormde Kerk, de Gereformeerde
Kerken in Nederland en de Evangelisch
Lutherse Kerk 1890-2004
Bevolkingsregister
Memories van successie

Historisch Documentatiecentrum voor het
Nederlands Protestantisme (1800-heden) aan de
Vrije Universiteit

Archief H. Bavinck
Archief E.J. Bosch
Archief J.J. Buskes jr.
Archief f.o.r.u.m.
Archief J.G. Geelkerken
Archief C. van Gelderen
Archief van de Gereformeerde Kerk
Amsterdam-Zuid (vanaf 1926, met enkele
oudere stukken)
Archief F.W. Grosheide
Archief G.F.W. Herngreen
Archief A.W.F. Idenburg
Archief i.v.m.b.o.
Archief Lanx
Archief ncsv
Archief Losse stukken
Verzameling brochures kwestie-
Geelkerken

Museum Maluku Utrecht
Archief van de Stichting Door De Eeuwen
Trouw

Noord-Hollands Archief, Haarlem
Archief van de particuliere synode van de
Gereformeerde Kerken in Noord-Holland

Particulier Archief
Archief H.J. Heida (Tj. Kuipers, Ermelo)

Regionaal Archief Alkmaar
Burgerlijke Stand
Bevolkingsregister

Stadarchief Amsterdam
Bevolkingsregister
Burgerlijke Stand
Archief van de classis Amsterdam van de
Gereformeerde Kerken in Nederland
Archief van de Gereformeerde Kerk van
Amsterdam
Archief van de Gereformeerde Kerk van
Amsterdam-Zuid (Overtoom) en haar
rechtsvoorgangers
Dienst voor het kadaster en de openbare
registers
Archief van de Universiteit van Amster dam
(i.c. van de Faculteit der Godgeleerd heid)

Streekarchief Gooi en Vechtstreek
Archief Gereformeerde Kerk van Hilversum
Archief Gereformeerde Kerk (in Hersteld
Verband) van Hilversum
Bevolkingsregister Hilversum
Burgerlijke stand

Tresoar. Fries Historisch en Letterkundig Centrum
Archief Gereformeerde Kerk van Reitsum
Archief van de classis Hallum van de
Gereformeerde Kerken in Nederland

Vrije Universiteit Amsterdam
Album Discipulorum in Academia Libera
Reformata
Archief Curatoren
Archief Faculteit der Godgeleerdheid
Archief Professorenkrans
Archief Senaat
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In deze bibliografie zijn publicaties van dr.
J.G. Geelkerken samengebracht. Meditaties
en boekbesprekingen zijn veelal niet op -
genomen. Ook overigens maakt deze lijst
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‘De kerkelijke conferentie’, Overtoomsche
Kerk bode, 10 oktober 1926

‘Amsterdam-Groot’, Overtoomsche Kerkbode,
17 oktober 1926

‘Nederland en Oranje’, Overtoomsche Kerk -
bode, 31 oktober 1926

‘De kerkelijke conferentie’ i-iii, Overtoom -
sche Kerkbode, 24 oktober, 14 en 28 novem-
ber 1926

‘Nederland en Oranje’, Overtoomsche Kerk -
bode, 31 oktober 1926

‘Baarn en Oudemirdum’, Overtoomsche Kerk -
bode, 5 december 1926

‘Ds. W.E. van Duin’, Overtoomsche Kerkbode,
12 december 1926

‘De beginselverklaring der kerkelijke con-
ferentie 11-13 october 1926 te Amsterdam’
i-ix, Woord en Geest, 12 november 1926-
14 januari 1927

‘J.C. Wirtz Czn.’, Woord en Geest, 3 december
1926

‘Is geheelonthouding een algemeene of een
bijzondere roeping?’, in: G.A. van Rijn -
berk, De mensch en de alcohol. Het inzicht van
wetenschap en gezond verstand in het alcohol-
vraagstuk (Amsterdam 1927) 143-147

‘Rotterdam en Zaandam’, Overtoomsche Kerk -
bode, 23 januari 1927

‘Uitbreidingsfonds Vrije Universiteit’, Over -
toomsche Kerkbode, 23 januari 1927

‘Van een “legende”’, Overtoomsche Kerkbode, 
6 maart 1927

‘Een mooi werk’, Overtoomsche Kerkbode, 
3 april 1927

‘Het Radio-Comité “Amsterdam-Zuid’”,
Overtoomsche Kerkbode, 17 april 1927

‘De Geref. Kerk van ’s-Gravenhage (h.v.)’,
Overtoomsche Kerkbode, 17 april 1927

‘De wording van de Bijbel’ i-xi, Woord en
Geest, 27 mei 1927-5 augustus 1927

‘Rondom Calvijn’s geboortehuis’ i-xi,
Woord en Geest, 22 juli-30 september 
1927

‘In memoriam Barend Daniel Gimbel’,
Over toomsche Kerkbode, 31 juli 1927

‘Nationale Bond van “bezwaarden”’, Woord
en Geest, 21 oktober 1927

‘Een catechismuspreek’ i-iv, Woord en Geest,
28 oktober 1927-18 november 1927

‘Nog eens te Noyons’, Woord en Geest, 
4 november 1927

‘Een kostbaar geschenk’, Overtoomsche Kerk -
bode, 13 november 1927

‘Harkema-Opeinde’, Overtoomsche Kerkbode,
13 november 1927

‘Twee jonge predikanten’, Overtoomsche
Kerkbode, 13 november 1927

‘Een verplaatsbare kerk’, Overtoomsche Kerk -
bode, 20 november 1927

‘Dankbetuiging’, Overtoomsche Kerkbode, 
25 december 1927

‘De twee ongehoorzame zonen. Preek over
Mattheus 21:28-31a’, De komst van het Konink -
rijk, 4e serie nr. 2

‘Het kerkelijk conflict in Amsterdam-Zuid’,
Jaarboek voor de Gereformeerde Kerken in Neder -
land (in Hersteld Verband) 1 (1928) 103-124

‘Incident of symptoom’, Jaarboek voor de
Gereformeerde Kerken in Nederland (in Hersteld
Verband) 1 (1928) 148-157

‘Het vrije, Schriftuurlijke kerklied’, Jaarboek
voor de Gereformeerde Kerken in Nederland (in
Hersteld Verband) 1 (1928) 170-178

‘Zonder titel’, in: Rome-Dordt. Gedenkboek uit-
gegeven ter gelegenheid van het vijf en zeventig-
jarig bestaan der Evangelische Maatschappij, op-
gericht in 1853 (Huis ter Heide 1928) 149-150

‘Het geboortehuis van Calvijn en zijn insti-
tutie’, Woord en Geest, 3 februari 1928

‘Voltooid’, Woord en Geest, 3 februari 1928
‘Goederen-gemeenschap der eerste christe-

nen’ i-iii, Woord en Geest, 15 juni-29 juni 1928
‘Tot Heil des Volks’, Overtoomsche Kerkbode,

23 september 1928
‘De a.m.v.j.’, Overtoomsche Kerkbode, 23 sep-

tember 1928
‘Onze Kerkbode’, Overtoomsche Kerkbode, 

7 oktober 1928
‘Aan onze lezers’, Het Kerkblad, 7 oktober 1928
‘Die Wagtoring’, Woord en Geest, 26 oktober

1928
‘Opstandingsgeloof en levenshouding.

Preek over Mattheus 5:48’, De komst van het
Koninkrijk, 4e serie, nr. 4

‘Godsdienstige bezwaren’, Woord en Geest, 
11 januari 1929

‘Roomsche propaganda’ i-x, Woord en Geest, 
1 februari-5 april 1929
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‘Aan ds H.C. van den Brink’, Woord en Geest,
17 mei 1929

‘De nood der Fransche predikantsgezin-
nen’, Woord en Geest, 17 mei 1929

‘Het naspel der kerkelijke procedure te
Tien hoven’, Woord en Geest, 28 juni 1929,
met E.L. Smelik

‘Prof. Dr. R.H. Woltjer’, Overtoomsche Kerk -
bode, 29 september 1929

‘De eenheid der christenen’ i-v, Woord en
Geest, 18 oktober-15 november 1929

‘Ruimheid. Preek over Numeri 11:29b’, De
komst van het Koninkrijk, 6e serie, nr. 9

‘Een merkwaardige brief’, Woord en Geest, 
24 januari 1930

‘De kerkopvatting van dr. A. Kuyper’ i-iii,
Woord en Geest, 7-21 maart 1930

‘De Bijbelsche verhalen voor den modernen
mensch’, Woord en Geest, 4 juli 1930

‘Onze koningin vijftig jaar’, Woord en Geest,
29 augustus 1930

‘De vijftigste verjaardag van onze koningin’,
Het Kerkblad, 31 augustus 1930

‘De vijftigste verjaardag van onze koningin’,
Overtoomsche Kerkbode, 31 augustus 1930

‘De zaak-Schurer’, Woord en Geest, 12 septem-
ber 1930

‘Over den Bijbel-canon’ i-vi, Woord en Geest, 
3 oktober-7 november 1930

‘De theologie der crisis’ i-ix, Woord en Geest,
28 november 1930-27 februari 1931

‘J.B. Netelenbos’, Woord en Geest, 12 decem-
ber 1930

‘De dichterlijke waarde van onze psalm -
berijming’ i-v, Woord en Geest, 2-30 oktober
1931

‘De kring heeft altijd gelijk’, Woord en Geest,
16 januari 1931

‘Een nieuw tijdschrift’, Woord en Geest, 
6 februari 1931

‘Gereformeerd isolement’, Woord en Geest, 
24 april 1931

‘Een kostelijke uitgave’, Woord en Geest,
22 mei 1931

‘Opwekkings-tentcampagne te Amsterdam’,
Overtoomsche Kerkbode, 24 mei 1931

‘Het evangelie in Spanje’, Woord en Geest,
29 mei 1931-12 juni 1931

‘Dr. C. Koppenaal †’, Woord en Geest, 12 juni
1931

‘Dr. C. Koppenaal †’, Het Kerkblad, 14 juni 1931
‘Dr. C. Koppenaal †’, Overtoomsche Kerkbode,

14 juni 1931

‘Verwording’, Woord en Geest, 25 september
1931

‘Nieuwere psychologie en christendom’,
Woord en Geest, 25 september 1931

‘Een verkeerd lied bij den doop?’, Woord en
Geest, 2 oktober 1931

‘De knuppel in het hoenderhok’, Woord en
Geest, 9 oktober 1931

‘Over sport, zondag en nog wat’, Woord en
Geest, 16 oktober 1931

‘1 Petrus 3:15’, Woord en Geest, 23 oktober 1931
‘Meer samenwerking inzake Rusland’,

Woord en Geest, 30 oktober 1931
‘Adresbeweging’, Woord en Geest, 6 november

1931
‘Een misplaatste actie’, Woord en Geest, 

13 november 1931
‘Eenparig getuigenis’, Woord en Geest, 

20 november 1931
‘Een getuigenis’, Woord en Geest, 27 november

1931
‘Petitionnement Wereldbond van Kerken’,

Woord en Geest, 18 december 1931
‘J.H. Gunning J.Hzn.’, Woord en Geest, 

11 december 1931
‘Het werk van de groote-stadsdominee’,

Jaarboek voor de Gereformeerde Kerken in Neder -
land (Hersteld Verband) 5 (1932) 154-164

‘Bezorgdheid. Radiopreek over Mattheus
6:24-34’, De komst van het Koninkrijk, 5 jg, 
3e serie, nr. 9

‘Stanley Jones’, Van tijd tot tijd: beschouwingen,
boeken, persoonlijkheden, plannen, nr. 21, blz. 4

‘De uitspraak van Kaapstad’, Woord en Geest,
22 januari 1932

‘Calvijn in de mode’, Woord en Geest, 8 januari
1932

‘De Christusopenbaring in het Oude Testa -
ment’ i-ii, Woord en Geest, 8 januari-15 janua-
ri 1932

‘Onze enquête’, Woord en Geest, 25 maart
1932

‘Drie nieuwe redacteuren’, Woord en Geest, 
11 maart 1932

‘In strijd met Gods Woord’, Woord en Geest, 
12 februari 1932

‘Paschen’, Woord en Geest, 25 maart 1932
‘Dr. J. Th. De Visser’, Woord en Geest, 22 april

1932
‘Onze enquête. Wat heeft het christendom

ten aanzien van de crisis welke wij beleven,
te zeggen?’ i-iii, Woord en Geest, 29 april-13
mei 1932
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‘Mr Th. Heemskerk †’, Woord en Geest, 24 juni
1932

‘Het evangelie in Spanje’, 26 augustus en 
2 september 1932

‘Nog eens: de eerste hoofdstukken van
Genesis’, Woord en Geest, 2 september 1932

‘Ds. H.C. van den Brink’, Overtoomsche Kerk -
bode, 4 september 1932

‘Ds. H.C. van den Brink’, Het Kerkblad, 
4 september 1932

‘Dr. Kuyper en de ncsv’, Woord en Geest, 
23 september 1932

‘Verheugend en beschamend’, Woord en
Geest, 2 december 1932

‘Tout comme chez nous’, Woord en Geest, 
9 december 1932

‘Van voren af aan’, Woord en Geest, 9 decem-
ber 1932

‘Mattheus 16:3b’, Woord en Geest, 16 decem-
ber 1932

‘Kerstfeest 1932’, Woord en Geest, 23 decem-
ber 1932

‘Onze emeritus’, Jaarboek voor de Gereformeer -
de Kerken in Nederland (in Hersteld Verband) 6
(1933) 73-81

‘Jaarboek der Gereformeerde kerken (h.v.)’,
Woord en Geest, 20 januari 1933

‘Redder der wereld’, Paaschbode 1933, 7-10
‘De ezelsschop’, Woord en Geest, 6 januari 1933
‘Tweede oecumenische vredesdienst’, Het

Kerkblad, 8 januari 1933
‘Een woord van professor Bavinck’, 

13 januari 1933
‘Een onvoltooide brief’, Woord en Geest, 

17 januari 1933
‘Door liefde gered’, Woord en Geest, 20 januari

1933
‘J.C. Wirtz Czn. †’, Woord en Geest, 10 februari

1933
‘Kerk en politiek’, Woord en Geest, 24 februari

1933
‘Een “aanbevolen” toneelvoorstelling’,

Woord en Geest, 17 maart 1933
‘Antisemitisme’, Woord en Geest, 31 maart 1933
‘Dr. H.W. van der Vaart Smit, Bavinck’s

Schrift beschouwing in verband met de eerste
hoofdstukken van Genesis’ (Wageningen
1933), Het Kerkblad, 2 april 1933

‘Ons Jaarboek en Amsterdam-Zuid’, Over -
toomsche Kerkbode, 2 april 1933

‘Ons jeugdwerk. Een oproep’, Overtoomsche
Kerkbode, 9 april 1933

‘Dr. H.W. van der Vaart Smit, Bavinck’s

Schriftbeschouwing in verband met de eerste
hoofdstukken van Genesis’ (Wageningen
1933), Overtoomsche Kerkbode, 23 april 1933

‘Prediker 10:1’, Woord en Geest, 5 mei 1933
‘De onkerkelijkheid in Nederland’, Woord en

Geest, 5 en 12 mei 1933
‘Willem-Vader herdacht’ i-ii, Woord en Geest,

26 mei-2 juni 1933
‘Onze Schriftoverdenking’, Woord en Geest, 

7 juli 1933
‘Zendingsconferenties van den Zendings -

studie-raad in het conferentie-oord
Lunteren’, Woord en Geest, 21 juli 1933

‘Een gelukkige oplossing’, Overtoomsche
Kerkbode, 6 augustus 1933

‘Een vermaarde preek’, Woord en Geest, 
11 augustus 1933

‘Paulus als opvoeder’, Woord en Geest, 
18 augustus 1933

‘Ds H.C. van den Brink’, Woord en Geest, 
1 september 1933

‘Onze vorstin’, Woord en Geest, 1 september
1933

‘Veertig jaren Evangelie-dienst’, Het Kerk -
blad, 3 september 1933

‘Veertig jaren Evangelie-dienaar. Ds H.C.
van den Brink 1893-3 september 1933’,
Overtoomsche kerkbode, 3 september 1933

‘Slechte manieren’, Woord en Geest, 
22 september 1933

‘De ontkerkelijking van Nederland i-ii,
Woord en Geest, 22-29 september 1933

‘De obligatie-leening van de Stichting
“Zuidwijk”’, Overtoomsche Kerkbode, 
24 september 1933

‘De nieuwe jaargang’, Woord en Geest, 
6 oktober 1933

‘Ook ontkerkelijking’, Woord en Geest, 
13 oktober 1933

‘De conferentie over de ontkerkelijking’,
Woord en Geest, 20 oktober 1933

‘Een correctie’, Woord en Geest, 3 november 1933
‘Onze close-up schrijver’, Woord en Geest, 

3 november 1933
‘Zondagavondtoespraak gehouden in het

a.m.v.j.-radiokwartier voor de Phohi op 
19 november 1933’, Woord en Geest, 24 novem-
ber 1933

‘Een roman over het Asser conflict’, Woord en
Geest, 22 december 1933

Die Reformierten Kirchen in den Nieder -
länden (im Wiederherstellten Verband) in
de serie Ekklesia. Eine Sammlung von Selbst -
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darstellungen der christlichen Kirchen i-x
(Gotha 1934-1942)

‘Jaarboek der Gereformeerde Kerken (i. h.v.)’,
Woord en Geest, 5 januari 1934

‘Eindelijk een ander geluid’, Woord en Geest,
2 februari 1934

‘Mission populaire evangelique de France’,
2 februari 1934

Een belangrijk evangelisatiewerk in Frank -
rijk’, Overtoomsche Kerkbode, 4 februari 1934

‘De koningin-moeder †’, Woord en Geest, 
23 maart 1934

‘De koningin-moeder †’, Het kerkblad, 
25 maart 1934

‘Gedachtenis van wijlen H.M. de koningin-
moeder’, Woord en Geest, 30 maart 1934

‘De eeredienst’, Woord en Geest, 4 mei 1934
‘Episcopale en presbyteriale kerkvorm’,

Woord en Geest, 4 mei 1934
‘De radicale breuk’, Woord en Geest,11 mei 1934
‘De positie der Ned. Herv. Kerk’, Woord en

Geest, 11 mei 1934
‘Christian Science’, Woord en Geest i-iii, 

18 mei-1 juni 1934
‘De Gereformeerde Kerken in Nederland’ 

i-ii, Woord en Geest, 15-22 juni 1934
‘Ekklesia’, Woord en Geest, 22 juni 1934
‘Geen eerlijke Schriftbeschouwing’, Woord

en Geest, 29 juni 1934
‘Prins Hendrik’, Woord en Geest, 6 juli 1934
‘Prins Hendrik’, Het Kerkblad, 8 juli 1934
‘Ds. W.E. van Duin’, Overtoomsche Kerkbode, 

8 juli 1934
‘Jaarboek van die Nederduits-Gereformeer -

de Kerke in Suid-Afrika’, Woord en Geest, 
20 juli 1934

‘De zaak-Du Plessis’, Woord en Geest, 20 juli
1934

‘Van zijn vrienden’, Grolsche Kerkklanken.
Orgaan van de Nederlandsche Hervormde
Gemeente te Groenlo, 20 juli 1934

‘Laten inkijken’, Overtoomsche Kerkbode, 
29 juli 1934

‘Een gouden bruidspaar’, Overtoomsche Kerk -
bode, 29 juli 1934

‘Interkerkelijke gebedsdag voor Israël’,
Overtoomsche Kerkbode, 16 september 1934

‘Het eeuwgetijde der Afscheiding’, Woord en
Geest, 12 oktober 1934

‘Internationaal congres van gereformeer-
den’, Woord en Geest, 12 oktober 1934

‘Christus of Lenin’, Woord en Geest, 19 oktober
1934

‘De Zuidwijk-Kapel’, Overtoomsche Kerkbode,
28 oktober 1934

‘Onze gezangenbundel’, Overtoomsche Kerk -
bode, 28 oktober 1934

‘Onze Zuidwijk-kapel’, Overtoomsche Kerk -
bode, 4 november 1934

‘De Uiver’, Woord en Geest, 9 november 1934
‘Van een “verwarde situatie” en een “scheef

getrokken” lijn’, Woord en Geest, 16 novem-
ber 1934

‘Ingebruikname Zuidwijk-kapel’, Over -
toom sche Kerkbode, 18 november 1934

‘Een treffende verzoening’, Woord en Geest,
23 november 1934

‘Een nieuw tijdschrift’, Woord en Geest, 
23 november 1934

‘De Zuidwijk-kapel’, Overtoomsche Kerkbode,
25 november 1934

‘Tegen historie-vervalsching’, Overtoomsche
Kerkbode, 25 november 1934

‘De resolutie van Fanö’, Woord en Geest, 
30 november 1934

‘Zondag en jeugd’, Woord en Geest, 30 novem-
ber 1934

‘Van een spiegel’, Overtoomsche Kerkbode, 
2 december 1934

‘De Una Sancta’, Woord en Geest, 7 december
1934

‘De verzoening in Zuid-Afrika’, Woord en
Geest, 7 december 1934

‘Vredeszondag’, Woord en Geest, 7 december
1934

‘Vredeszondag van den Wereldbond van
Kerken’, Overtoomsche Kerkbode, 9 december
1934

‘Gereformeerdheid voorheen en thans’,
Woord en Geest, 14 december 1934

‘De zaak Du-Plessis’, Woord en Geest, 21 decem-
ber 1934

‘Opmerkelijke uitlatingen’, Woord en Geest,
21 december 1934

‘Jeugd en zondag’, Woord en Geest, 28 decem-
ber 1934

‘Kerkbouw’, Jaarboek voor de Gereformeerde
Kerken in Nederland (in Hersteld Verband) 8
(1935) 128-134

‘De stem des gejuichs en de stem des ge-
weens. Herdenking der Afscheiding’,
Jaarboek voor de Gereformeerde Kerken in Neder -
land (in Hersteld Verband) 8 (1935) 164-175

‘Internationale vredesarbeid der kerken’,
Woord en Geest, 23 augustus 1935

‘Hoe geven we iemand, die vreemd staat
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 tegenover den Bijbel, dit boek in handen?’,
Eltheto. Maandschrift der Nederlandsche Chris -
ten-studenten Vereeniging 89 (1935) 175-177

‘J.B. Netelenbos’, Jaarboek voor de Nederland -
sche Hervormde Kerk 19 (1935) 441-444

‘Herfst. Radio-preek over Jesaja 40:8’, 
De komst van het Koninkrijk, 8e jaargang, 
11e serie, nr. 3

‘Onschuldig (Psalm 59:4b)’, in: J.C. Helders,
Opdat zij allen een zijn (Zutphen 1935)

‘Kon ik er maar uitlopen (Psalm 55:7)’, in:
J.C. Helders, Opdat zij allen één zijn (Zutphen
1935)

‘Het reorganisatie-ontwerp van “Kerk -
opbouw” verworpen’, Woord en Geest, 
25 januari 1935

‘Een frisch geluid’, Woord en Geest, 25 januari
1935

‘Ons Jaarboek’, Overtoomsche Kerkbode, 
3 februari 1935

‘Schoenmaker, blijf bij uw leest’, Woord en
Geest, 8 februari 1935

‘Een hoopgevende verklaring’, Woord en
Geest, 8 februari 1935

‘Waardevolle opmerkingen’, Woord en Geest,
15 februari 1935

‘Hereeniging der Gereformeerde Kerken in
Frankrijk’, Woord en Geest, 8 maart 1935

‘Dooden-cultus?’, Woord en Geest, 8 maart 1935
‘In memoriam dr. Bergmans’, Overtoomsche

Kerkbode, 10 maart 1935
‘Oecumenische Raad van Kerken’, Woord en

Geest, 15 maart 1935
‘Oecumenische diensten’, Woord en Geest, 

22 maart 1935
‘De Protestantsche Kerk in Oostenrijk’,

Over toomsche Kerkbode, 24 maart 1935
‘In memoriam E. Woelders’, Overtoomsche

Kerkbode, 31 maart 1935
‘De verkoopdag’, Overtoomsche Kerkbode, 

31 maart 1935
‘Al is de leugen nog zo snel…!’, Overtoomsche

Kerkbode, 12 mei 1935
‘Een interkerkelijk gezangboek’, Over toom -

sche Kerkbode, 26 mei 1935
‘Nogmaals ons kerkkoor’, Overtoomsche Kerk -

bode, 26 mei 1935
‘Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt’,

Overtoomsche Kerkbode, 26 mei 1935
‘Rooms-katholieke geschiedschrijving’,

Woord en Geest, 12 april 1935
‘Andere Roomsche stemmen’, Woord en Geest,

19 april 1935

‘Paschen in dezen tijd’, Woord en Geest, 19 april
1935

‘De Duitsche kerkstrijd’, Woord en Geest, 
26 april 1935

‘Tweede eeuwfeest der Presbyteriaanse kerk
van Wales’, Woord en Geest, 26 april 1935

‘Het Fransche protestantisme’ i-ii, Woord en
Geest, 19 en 26 april 1935

‘Hoe geven we iemand, die vreemd staat
 tegenover den Bijbel, dit boek in handen?’,
Woord en Geest, 26 april 1935

‘De regeering en het weer’, Woord en Geest, 
3 mei 1935

‘De uitbreiding onzer kerkgangers’, Woord
en Geest, 10 mei 1935

‘Modern heidendom’ i-iii, Woord en Geest, 10,
17 en 24 mei 1935

‘Een groet’, Overtoomsche Kerkbode, 4 augustus
1935

‘Samenwerking Kerkopbouw en Kerk -
herstel’, Woord en Geest, 9 augustus 1935

‘Geen “eenparigheid van gevoelen”’, Over -
toomsche Kerkbode, 11 augustus 1935

‘Een manifest’, Woord en Geest, 16 augustus
1935

‘De oproep van den Oecumenischen Raad 
in Nederland’, Overtoomsche Kerkbode, 
18 augustus 1935

‘In vrede ontslapen’, Overtoomsche Kerkbode,
25 augustus 1935

‘Bijbelvraag’, Woord en Geest, 30 augustus
1935

‘Een belangwekkend woord van Prof.
Bavinck’, Woord en Geest, 30 augustus 1935

‘Koninginne-verjaardag’, Overtoomsche Kerk -
bode, 1 september 1935

‘In memoriam W. Laméris’, Overtoomsche
Kerkbode, 1 september 1935

‘Gereformeerde Kweekschool te Amster -
dam’, Overtoomsche Kerkbode, 1 september
1935

‘Rev. W.H. Marshall’, Overtoomsche Kerkbode,
29 september 1935

‘Buitengewoon inzicht’, Woord en Geest, 
4 oktober 1935

‘In memoriam C.J. de Visser’, Overtoomsche
Kerkbode, 20 oktober 1935

‘Nogmaals: bij de herdenking der Afschei -
ding’, Woord en Geest, 26 oktober 1934

‘De eerstelingen van Atjeh’, Woord en Geest,
29 november 1935

‘The Calvin Forum’, Woord en Geest, 
29 november 1935
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‘Veldwijk 50 jaar’, Woord en Geest, 24 januari
1936

‘Dankbetuiging’, Het Kerkblad, 16 februari
1936

‘Dankbetuiging’, Overtoomsche Kerkbode, 
18 februari 1936

‘Toespraken gehouden door Dr. J.G. Geel -
kerken aan het einde van zijn gedachtenis-
preek’, Overtoomsche Kerkbode, 16 februari
1936

‘De Doleantie’, Woord en Geest, 21 februari
1936

‘Lengende dagen. Radio-toespraak, gehou-
den voor den Phohi-zender op zondag 
2 februari 1936’, Woord en Geest, 21 februari
1936

‘Gemeente-vergadering’, Overtoomsche Kerk -
bode, 22 maart 1936

‘Een nieuw boek van Ds. Buskes’, Overtoom -
sche Kerkbode, 12 april 1936

‘Diaconaal werk’, Woord en Geest, 17 april 1936
‘Wat bedoelt het belijden?’, Woord en Geest,

17 april 1936
‘Een oecumenisch gebaar’, Woord en Geest, 

24 april 1936
1936 ‘Foutieve rechtspraak’, Woord en Geest,

24 april 1936
‘Bijbelkiosk-werk’, Woord en Geest, 15 mei 1936
‘Kerkbouw’, Woord en Geest, 5 juni 1936
‘Een Hollandsche correctie’, Woord en Geest,

i-ii, 12 en 19 juni 1936
‘Het promotie-recht van de theologische

School te Kampen’, Woord en Geest, 26 juni
1936

‘Een Chineesche brief in de Nederlandsche
taal’, Overtoomsche Kerkbode, 2 augustus
1936

‘Gids voor het Bijbellezen’, Woord en Geest, 
4 september 1936

‘De Student Volunteer Movement’, Woord en
Geest, 11 september 1936

‘De verloving onzer prinses’, Overtoomsche
Kerkbode, 13 september 1936

‘Een lichtgevend geschenk’, Overtoomsche
Kerkbode, 13 september 1936

‘Oecumenische dienst in de Nieuwe Kerk’,
Overtoomsche Kerkbode, 18 oktober 1936

‘Ds. C.H. van den Brink’, Overtoomsche Kerk -
bode, 8 november 1936

‘In memoriam Jb. de Bruin’, Overtoomsche
Kerkbode, 15 november 1936

‘Gelooven’, Overtoomsche Kerkbode, 15 novem-
ber 1936

‘Maandblad der h.v.-jongeren’, Overtoom -
sche Kerkbode, 22 november 1936

‘Vredes-zondag’, Overtoomsche Kerkbode,
6 december 1936

‘De band gebleven’, Overtoomsche Kerkbode, 
13 december 1936

‘Het vorstelijk huwelijk’, Overtoomsche Kerk -
bode, 30 december 1936

‘De genade van onzen Heer Jezus Christus’,
in: Oecumenische Raad in Nederland,
Verhandelingen over De genade van onzen Heer,
Jezus Christus; De kerk en het Woord van God;
Ambt en sacramenten; De eenheid der kerk in
 leven en eeredienst (z.j.z.p. = 1937)

‘De kerk van Christus en het Woord van
God’, in: Oecumenische Raad in Neder -
land, Verhandelingen over De genade van onzen
Heer, Jezus Christus; De kerk en het Woord van
God; Ambt en sacramenten; De eenheid der kerk
in leven en eeredienst (z.j.z.p. = 1937)

‘De eenheid der kerk in leven en eeredienst’,
in: Oecumenische Raad in Nederland,
Verhandelingen over De genade van onzen Heer,
Jezus Christus; De kerk en het Woord van God;
Ambt en sacramenten; De eenheid der kerk in
 leven en eeredienst (z.j.z.p. = 1937)

‘Oranje boven’, Woord en Geest, 8 januari 1937
‘De China-avond van verleden week’, Over -

toomsche Kerkbode, 21 februari 1937
‘Het geloof buitenshuis’, Overtoomsche Kerk -

bode, 20 februari 1937
‘Dr. J.G. Ubbink in Amsterdam-Z.’, Over -

toom sche Kerkbode, 14 maart 1937
‘Een zeventig-jarige’, Overtoomsche Kerkbode,

4 april 1937
‘K. van den Berg 70 jaar’, Het Kerkblad, 11 april

1937
‘Het negentig jarig bestaan van de Societé

Centrale Evangélique’, Woord en Geest, 7 mei
1937

‘Het Leger des Heils in het goud’, Woord en
Geest, 7 mei 1937

‘Lazarus kom uit’, Woord en Geest, 21 mei 1937
‘Over de Oxford-Groep beweging’, Woord en

Geest, 28 mei 1937
‘Nationale Reclasseeringsdag’, Overtoomsche

kerkbode, 30 mei 1937
‘Mutatie van standplaats’, Woord en Geest, 

4 juni 1937
‘Een geschriftje voor en over onze kerken’,

Overtoomsche Kerkbode, 6 juni 1937
‘In de branding’, Overtoomsche Kerkbode, 

6 juni 1937
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‘Zuid-Afrikaansche waardeering’, Over -
toom sche Kerkbode, 6 juni 1937

‘Calvijn en calvinisme’, Woord en Geest, 11 juni
1937

‘De Statenvertaling’, Woord en Geest, 11 juni
1937

‘Uit Bethesda’, Overtoomsche Kerkbode, 13 juni
1937

‘De Statenvertaling’, Overtoomsche Kerkbode,
20 juni 1937

‘Een zinvolle legende’, Woord en Geest, 25 juni
1937

‘Ds. P.A.E. Sillevis Smitt’, Woord en Geest, 
25 juni 1937

‘In memoriam ds. P.A.E. Sillevis Smit’, Over -
toomsche Kerkbode, 25 juni 1937

‘Een geschriftje voor en over onze kerken’,
Het Kerkblad, 13 juni 1937

‘De Bijbeltentoonstelling te Amsterdam’,
Woord en Geest, 2 juli 1937

‘Dr A. van Selms’, Woord en Geest, 2 juli 1937
‘De burgerlijkheid der kerk’ i-ii, Woord en

Geest, 16 en 30 juli 1937
‘Vijf-en-veertig jaren’, Overtoomsche Kerk -

bode, 28 augustus 1938
‘Ons veertig-jarig regeeringsjubileum van

H.M. de koningin’, Overtoomsche Kerkbode,
4 september 1938

‘De wereldconferentie van kerken te Edin -
burgh’ i-iv, Woord en Geest, 13 augustus-10
september 1937

‘De conferentie van Edinburgh’ i-iii, Het
Kerkblad, 19 september, 3 en 17 oktober 1937

‘De conferentie van Edinburgh’ i-iii, De
Overtoomsche Kerkbode, 19 september, 10 en
17 oktober 1937

‘Dr Zwemer over de tegenwoordige positie
van de Islam’, Woord en Geest, 1 oktober 1937

‘Dr Abraham Kuyper 1837-29 october 1937’,
29 oktober 1937

‘De Zuid-Afrikaanse psalmberijming’,
Woord en Geest, 26 november 1937

‘De “Advent-boodschap” van de Wereld -
bond van Kerken’, Woord en Geest, 4 decem-
ber 1936

‘Een geestelijke nalatenschap’, Overtoomsche
Kerkbode, 19 december 1937

‘Over de belijdenis van de Oxfordgroep’,
Woord en Geest, 24 december 1937

‘De catechismus van Calvijn’, Overtoomsche
Kerkbode, 26 december 1937

‘Leve ons prinsesje’, Woord en Geest, 4 februari
1938

‘Te onpas’, Woord en Geest, 18 februari 1938
‘Het standpunt van een buiten-kerkelijk

Christen’ i-iii, Woord en Geest, 25 februari –
18 maart 1938

‘Ter opheldering’, Woord en Geest, 4 maart
1938

‘De oecumenische beweging als gebedsbe-
weging’, Woord en Geest, 4 maart 1938

‘Een wereldraad van kerken’, Woord en Geest
i-iii, 13 mei –3 juni 1938

‘W. Sleumer Tzn’, Woord en Geest, 20 mei 1938
‘Gereformeerd Amerika en de dialectische

theologie’ i-ii, Woord en Geest, 22-29 juli 1938
‘Consolideering van onze kerkgemeen-

schap’, Overtoomsche Kerkbode, 14 augustus
1938

‘Cand. H.J. Blum’, Overtoomsche Kerkbode, 
28 augustus 1938

‘Onze geliefde koningin 1880-1898-1938’,
Het Kerkblad, 28 augustus 1938

‘1898-1938’, Woord en Geest, 2 september 1938
‘Het veertig-jarig regeeringsjubileum van

H.M. de koningin’, Overtoomsche Kerkbode,
4 september 1938

‘Toespraak van dr. J.G. Geelkerken in den
dankdienst van 5 september ll’, Over toom -
sche Kerkbode, 11 september 1938

‘Weer ter catechisatie!’, Overtoomsche Kerk -
bode, 11 september 1938

‘Uit Tsjechoslowakije’, Woord en Geest, 
16 september 1938

‘Een werkelijkheid geworden droom’,
Woord en Geest, 23 september 1938

‘De meening van Karl Barth’, Woord en Geest,
7 oktober 1938

‘Ds J.H. Sillevis Smitt beroepen’, Het Kerk -
blad, 9 oktober 1938

‘Ds J.H. Sillevis Smitt beroepen’, Overtoom -
sche Kerkbode, 9 oktober 1938

‘De Gereformeerde Kerken in Nederland 
(in hersteld verband)’ i-vii, Woord en Geest,
14 oktober 1938 –29 september 1939

‘Afscheid’, Overtoomsche Kerkbode, 23 oktober
1938

‘De afscheidsdienst van zondagmorgen 23
october’, Overtoomsche Kerkbode, 30 oktober
1938

‘Het getuigenis der zending en de kerk’,
Overtoomsche Kerkbode, 6 november 1938

‘Bevestiging ds. J.J. Buskes jr.’, Overtoomsche
Kerkbode, 6 november 1938

‘Een bazaar’, Overtoomsche Kerkbode, 13 novem-
ber 1938
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‘Intrede ds. Buskes te Rotterdam’, Overtoom -
sche Kerkbode, 13 november 1938

Onze predikantsvacture’, Overtoomsche Kerk -
bode, 13 november 1938

‘De Duitsche Jodenvervolging’, Woord en
Geest, 18 november 1938

‘De Jodenvervolging in Duitschland’, Over -
toomsche Kerkbode, 20 november 1938

‘Een zeer aanbevelenswaardige uitgave van
het Nieuwe Testament’, Overtoomsche Kerk -
bode, 27 november 1938

‘Het innen der vaste bijdragen voor de
kerk’, Overtoomsche Kerkbode, 27 november
1938

‘Nog eens: Het innen der vaste bijdragen’,
Overtoomsche Kerkbode, 4 december 1938

‘Een dagboek van ds. Buskes’, Overtoomsche
Kerkbode, 18 december 1938

‘Een boeiend boek over de hugenoten’,
Woord en Geest, 9 december 1938

‘Het probleem der Schriftkritiek’ i-iv, Woord
en Geest, 16 december 1938-13 januari 1939.

‘Bij het begin’, Overtoomsche Kerkbode, 8 januari
1939

‘Een voorbeeld’, Overtoomsche Kerkbode, 
15 januari 1939

‘Twee oecumenische boekjes’, Woord en
Geest, 24 februari 1939

‘Eerherstel’, Woord en Geest, 10 maart 1939
‘Episoden uit het leven van een bijbel -

colporteur op Java. Colporteur Esser’,
Over toomsche Kerkbode, 12 maart 1939

‘Een zeventig-jarige’, Overtoomsche Kerkbode,
19 maart 1939

‘Onze beroepen predikant’, Overtoomsche
Kerkbode, 19 maart 1939

‘Episoden uit het leven van een Bijbelcol -
porteur op Java’, Het Kerkblad, 26 maart
1939

‘Onze Kerkbode’, Overtoomsche Kerkbode, 
26 maart 1939

‘Onze Kinderzendingsvereeniging’, Over -
toomsche Kerkbode, 9 april 1939

‘Het verheugend bericht’, Overtoomsche Kerk -
bode, 23 april 1939

‘Dr. J.G. Ubbink’, Het Kerkblad, 7 mei 1939
‘In memoriam J.N. Burger’, Overtoomsche

Kerkbode, 3 juni 1939
‘In memoriam mevr. N. Van Deth-van Rijn -

berk’, Het Kerkblad, 10 juni 1939
‘13 juni j.l.’, Overtoomsche Kerkbode, 17 juni

1939
‘Zomerconferenties van den Zendings -

studie-raad’, Overtoomsche Kerkbode, 24 juni
1939

‘Wereldconferentie chr. Jeugd’ (24 juli-2 au-
gustus), Overtoomsche Kerkbode, 8 juli 1939

‘De geestelijke behoeften van Indië’, Over -
toomsche Kerkbode, 8 juli 1939

‘Een hardnekkig misverstand’, Het Kerkblad,
8 juli 1939

‘Weer beginnen’, Overtoomsche kerkbode,
9 september 1939

‘De preek te Djokja’, Woord en Geest, 15 sep-
tember 1939

‘Intrede’, Overtoomsche Kerkbode, 16 septem-
ber 1939

‘Bevestiging ds. E.L. Smelik’, Overtoomsche
Kerkbode, 23 september 1939

‘Hulpdienst’, Overtoomsche Kerkbode, 23 sep-
tember 1939

‘Onze kerkbode’, Overtoomsche Kerkbode, 
30 september 1939

‘Een misverstand’, Overtoomsche Kerkbode, 
30 september 1939

‘Markeert den pas!’, Woord en Geest, 6 oktober
1939

‘Evangelisatie’, Het Kerkblad, 7 oktober 1939
‘Over het kerklied’, Woord en Geest, 13 okto-

ber 1939
‘Het promotie-recht van Kampen’, Woord en

Geest, 13 oktober 1939
‘Onze gemobiliseerden’, Overtoomsche Kerk -

bode, 28 oktober 1939
‘Een andere vertaling van “For all Thy

saints”’, Woord en Geest, 10 november 1939
‘Reorganisatie van den eeredienst’ i-iii,

Woord en Geest, 10- 24 november 1939
‘Nieuwe vertaling van het Nieuwe Testa -

ment’, Overtoomsche Kerkbode, 2 december
1939

‘Luisteren naar God’, Woord en Geest, 8 decem-
ber 1939

‘Kerkgang’, Overtoomsche Kerkbode, 9 decem-
ber 1939

‘Protestantsch Hulpcomité voor Uitgewe -
kenen om Ras of Geloof’, Overtoomsche
Kerk bode, 16 december 1939

‘Een groet aan onze gemobiliseerde leden’,
Overtoomsche Kerkbode, 23 december 1939

‘Naar meer kerkelijke eenheid’, Oecumenisch
christendom. Orgaan van de Nederlandsche af-
deeling van den Wereldbond voor internationale
vriendschap door de kerken 24 (1940) 93-99

‘Ons Kerstfeest’, Overtoomsche Kerkbode, 
6 januari 1940
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‘Finland en wij’, Overtoomsche Kerkbode, 
17 februari 1940

‘De collecte voor Finland’, Overtoomsche
Kerkbode, 24 februari 1940

‘Een belangrijke recensie’, Woord en Geest, 
23 februari 1940

‘Een duistere plaats’, Woord en Geest, 4 april
1940

‘Onze Kerkbode’, Overtoomsche Kerkbode, 
13 april 1940

‘Gebed in oorlogstijd’, Overtoomsche Kerk -
bode, 27 april 1940

‘Ds H.C. van den Brink’, Het Kerkblad, 4 mei
1940

‘Bezinning’, Woord en Geest, 31 mei 1940
‘Over het orgel. Aan de Nederlandsche

Orga nisten-Vereeniging ter gelegenheid
van haar 50-jarig bestaan’, Woord en Geest,
31 mei 1940

‘De oecumenische beweging hier te lande
nu’, Woord en Geest, 7 juni 1940

‘Dankbetuiging’, Overtoomsche Kerkbode, 
8 juni 1940

‘Woorden der kerk’, Woord en Geest, 14 juni
1940

‘De boodschap van Jesaja zes’, Woord en
Geest, 21 juni 1940

‘De boodschap van Jesaja zes’, Het Kerkblad,
22 juni 1940

‘Onze Prins Bernhard’, Woord en Geest,
28 juni 1940

‘Een verheugend besluit’, Overtoomsche Kerk -
bode, 13 juli 1940

‘Het maatschappelijk advies- en inlichtin-
gen bureau in het Centraal Station te
Amsterdam’ i-ii, Overtoomsche Kerkbode,
20 juli en 17 augustus 1940

‘Geen zin’, Overtoomsche Kerkbode, 3 augustus
1940

‘Wij bouwen verder’, Woord en Geest,
9 augus tus 1940

‘Wij bouwen verder’, Het Kerkblad, 17 augus-
tus 1940

‘Kanselruil’, Overtoomsche Kerkbode, 31 augus-
tus 1940

‘Dr. Smelik over de pastorale brieven’ i-iii,
Overtoomsche Kerkbode, 28 september-19 
oktober 1940

‘Het gesprek der kerken’, Overtoomsche Kerk -
bode, 30 november 1940

‘Een parabel’, Overtoomsche Kerkbode, 
7 december 1940

‘Advent en avondmaal’, Overtoomsche Kerk -
bode, 14 december 1940

‘Een bewarende en bouwende kerk’, Over -
toomsche Kerkbode, 4 januari 1941

‘Oecumenische praktijk’, Overtoomsche Kerk -
bode, 11 januari 1941

‘Vaderlandsliefde naar de Schrift’, Overtoom -
sche Kerkbode, 1 februari 1941

‘Ter gedachtenis’, Overtoomsche Kerkbode, 
8 maart 1941 (Over H.W. van Marle en H.
Bonda)

‘In memoriam’, Overtoomsche Kerkbode, 
15 februari 1941 (Over C. Breevoort en G.A.
Marcuse-Vetten)

‘Het Jaarboek’, Overtoomsche Kerkbode, 
23 maart 1941

‘Het belijdend karakter der Ned. Herv.
Kerk’, Het Kerkblad, 27 oktober 1945

‘De gang van zaken’ i-vii, Het Kerkblad, 
16 februari-10 mei 1946

‘Ten afscheid’, Overtoomsche Kerkbode, 11 mei
1946

‘De bananen van Funchal’, De Roerganger, 
6e jaargang, nr. 9 = september 1947

‘Ter inleiding’, in: J.G. Geelkerken e.a.,
Woord en Geest. Een bundel preeken van predi-
kanten der voormalige Gereformeerde Kerken (in
Hersteld Verband) (Amsterdam 1947)

‘Advents-onzekerheid’, in: J.G. Geelkerken
e.a., Woord en Geest. Een bundel preeken van
predikanten der voormalige Gereformeerde
Kerken in Hersteld Verband (Amsterdam
1947) 7-12
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Afkortingen

aa-z
Archief van de Gereformeerde Kerk 
van Amsterdam-Zuid (in Hersteld
Verband)

ab
Algemeen Bestuur

aca
Archief classis Amsterdam

ag
Archief Geelkerken

ahv
Archief van de Gereformeerde Kerken in
Nederland (in Hersteld Verband)

Archief FdG
Archief van de Faculteit der Godgeleerd -
heid aan de Vrije Universiteit

arp
Antirevolutionaire Partij

Assen
Buitengewone generale synode van de
Gereformeerde Kerken in Nederland,
 gehouden te Assen in 1926

BvB
Bond van Bezwaarden

cdu
Christelijk-Democratische Unie

db
dagelijks bestuur

ddet
Stichting Door De Eeuwen Trouw

dko
Kerkorde van de synode van Dordrecht
1618-1619

dnk
Documentatieblad voor de Nederlandse
kerkgeschiedenis na 1800

eqev
Esto Quod Esse Videris

FdG
Faculteit der Godgeleerdheid

fqi
Fides Quaerit Intellectum

ga
Gemeentearchief

gk
Gereformeerde Kerk

gkn
Gereformeerde Kerken in Nederland

gtt
Gereformeerd Theologisch Tijdschrift

gs
generale synode

hdc
Historisch Documentatiecentrum voor de
geschiedenis van het Gereformeerd
Protestantisme (1800-heden) aan de Vrije
Universiteit Amsterdam

Hersteld Verband
Gereformeerde Kerken in Nederland (in
Hersteld Verband)

hua
Het Utrechts Archief

hv
Gereformeerde Kerken in Nederland (in
Hersteld Verband)

Kampen
School der Kerken, Theologische Hoge -
school, Theologische Universiteit

ko
Kerkorde

mnl
Maatschappij der Nederlandse Letter -
kunde

na
Nationaal Archief

nbg
Nederlands Bijbelgenootschap

ncrv
Nederlandse Christelijke Radio
Vereniging

ncsv
Nederlandse Christen Studenten
Vereniging

nddd
Nil Desperandum Deo Duce

ngb
Nederlandse Geloofsbelijdenis

nhk
Nederlandse Hervormde Kerk

niod
Nederlands Instituut voor
Oorlogsdocumentatie

nrc
Nieuwe Rotterdamsche Courant

or
Oecumenische Raad
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Oud Verband
Gereformeerde Kerken die zich aan Assen
conformeerden

ov
Oud Verband

ps
particuliere synode

rms
Republik Maluku Selatan

rug
Rijksuniversiteit Groningen

saa
Stadsarchief Amsterdam

sagv
Streekarchief Gooi en Vechtstreek

ssr
Societas Studiosorum Reformatorum

UvA
Universiteit van Amsterdam

vdm
Verbi Divini Minister

vu
Vrije Universiteit

d.d.
de dato, gedateerd

q.q.
qualitate qua, ambtshalve

reg.i.v.
register in voce: zie het register bij dat
woord

s.v.
sub voce, onder dat woord

z.j.
zonder jaartal

z.p.
zonder plaatsaanduiding
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Register

Aaken, A. van der 487
Aalders, G.Ch. 48, 85-86, 90, 163, 229, 231,

263-264, 301, 421, 437, 460, 465, 475, 498,
500, 509, 513, 516

Aalders, J.C. 106, 135, 323, 340, 353, 357,
365-366, 494, 514, 516, 522

Aalders, W.J. 461, 532
Adema van Scheltema, C.S. 25
Alderliefsten, A.N. 496, 502
Altena, C. van 154
Anema, A. 40, 174, 514
Antonides, S.A. 101-103, 215-216
Aquino, Thomas van 508
Arends, J.J. 166-167, 176-177, 472, 480, 515
Arends-Haverkamp, A.W. 166-167, 171, 180,

472-473
Aristoteles 47, 508
As, G.G. van 128, 460
Asch van Wijck, A.Th.M. van 23
Asch van Wijck, H.A.M. van 431
Augustijn, Cornelis 9, 34

Baggelaar, H.H. 521
Bajema, J.J. 86-87
Bakhuis Roozenboom, W. 458
Baller, F.F.C. 533
Banning, W. 392
Barkey Wolf, A.G. 230, 458, 493
Barnard, Tj. 512
Bavinck, C.B. 240, 246, 499, 515
Bavinck, H. 40, 51, 56-58, 66-77, 81, 89, 96,

105, 107, 113 115, 121-124, 129, 133, 135-138,
140, 206, 211, 213, 231, 233, 258, 260, 283,
297-300, 307-309, 422-424, 441, 442, 443,
444, 448, 455, 457, 458, 460, 464, 502, 503

Bavinck, J.H. 82, 106, 232-233
Bavinck-Schippers, J. 77, 443
Beatrix, prinses 362
Beeck Calkoen, A.J.L. van 437, 460
Beeck Calkoen, J.F. van 431, 434, 436, 442
Beek, D. van 236, 242, 496
Beek, E. van 158-160, 167, 181, 184, 198, 205,

208, 229, 236, 242, 257, 318, 470, 482, 486,
487, 507

Beek-Ristjouw, A. van 518
Beethoven, Ludwig van 196
Beets, N. 84
Behrens, H. 412
Bekker, J.H.G. 431

Bekkering, H.J. 532
Bekkering, J.H. 403, 534, 535
Bekking, W.H. 159
Bekkum, K. van 487, 503, 513
Belzen, J.A. van 74, 76, 442, 443
Benfey, B. 528
Benfey-Kunert, S. 380, 381, 528
Berends, Elizabeth (Lize) 59, 60, 62, 438
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