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Een begaafde, edoch lastige promovendus 
 
Dr. M.J. Aalders 
 
Dr. J.G. Geelkerken is bekend geworden als de predikant die niet geloofde dat de slang in het paradijs 
werkelijk gesproken had. Dit leidde in 1926 tot zijn afzetting als predikant van de Gereformeerde Kerken 
in Nederland (GKN) en tot de oprichting van een nieuw kerkverband, de Gereformeerde Kerken in 
Nederland in Hersteld Verband. Medestanders als ds J.J. Buskes wezen op de VU-hoogleraren H.H. 
Kuyper en V. Hepp als de grote boosdoeners, en op het benauwde en fundamentalistische klimaat in de 
GKN als achtergrond van het conflict. Enkele jaren geleden werd gewezen op de strijdbare kant van 
Geelkerkens karakter als een factor die niet over het hoofd mag worden gezien.1  Waar Geelkerken 
vermoedde dat hem (of anderen) onrecht werd gedaan, kon hij fel van leer trekken. Dat blijkt ook uit dit 
artikel van de hand van dr. M.J. Aalders, die aan een biografie van Geelkerken werkt.  
 
Op 15 oktober 1909 promoveerde Geelkerken aan de theologische faculteit van de Vrije Universiteit cum laude 
op een proefschrift over De empirische godsdienstpsychologie.2 H. Bavinck trad op als promotor. Aan deze 
promotie was een heftig 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 promotor 
Bavinck waren ontstaan. Met hem was het ‘volmaakt’ in orde gekomen, 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 gebeurd dat het zulke diepe sporen heeft 
achtergelaten?3  
 
Anders dan de meeste theologiestudenten ging Geelkerken na zijn kandidaatsexamen niet gelijk de pastorie in. 
Het was zijn wens om eerst te promoveren, en op 22 december 1905 legde hij zijn doctoraal examen af, dat toen 
nog met de promotie een geheel vormde. Voor exegese Oude testament haalde hij een 2 ¼, voor exegese Nieuwe 
Testament een 2¼, voor encyclopedie een 2½, voor dogmatiek een 2½ en voor kerkrecht een 2½. Ter 
vergelijking: Grosheide scoorde niet lager dan een 3, de hoogste score. Met deze resultaten werd Geelkerken 
toegelaten tot het tweede gedeelte van het examen, dat de opdracht behelsde om in één dag een scriptie te 
schrijven. 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 al in de 
faculteitsnotulen vermeld bij de aantekeningen over het examen, maar in het geval van Geelkerken was er niets 
ingevuld. Wellicht was hij er nog niet uit.4 Hoe dan ook, Geelkerken zou zich onder leiding van Bavinck gaan 
verdiepen in de psychologie der religie. 
 De godsdienstpsychologie was in Nederland een onbekend vak. Voor het eerst verscheen er in 1905 een artikel 
over, maar het is H. Bavinck geweest die Geelkerkens aandacht op dit nieuwe vak heeft gevestigd.5 Een 

                                                
1   M.J. Aalders, ‘Dr J.G. Geelkerken (1879-1960). Een kennismaking’, in: G. Harinck, De kwestie-Geelkerken. Een 

terugblik na 75 jaar (Barneveld 2001) 43-68. Zie ook de andere artikelen in deze bundel. 
2  Amsterdam 1909. 
3     In een mail van februari 2007 wees ik dr. J.A. van Belzen op het belang van het Archief Geelkerken voor zijn 

onderzoek naar de geschiedenis van de godsdienstpsychologie in Nederland. In zijn boek Psychologie en het raadsel 
van de religie. Beschouwingen bij een eeuw godsdienstpsychologie (Amsterdam 2007) heeft hij allerlei materiaal uit dit 
archief verwerkt. Hij schreef ook over de problemen met Bavinck, blz. 52-57, maar koos een andere benadering dan in 
het voorliggende artikel.  

4  Vrije Universiteit Amsterdam, Archief Faculteit der Godgeleerdheid Vrije Universiteit (Archief FdG), Dossier 114, 
Notulen, 23 december 1905. 

5   J.G. Geelkerken, De empirische godsdienstpsychologie (Amsterdam 1909), woord vooraf. H.T. de Graaf, ‘Over 
godsdienstpsychologie’, in: Teekenen des Tijds. Tweemaandelijks tijdschrift in vrijzinnig godsdienstigen geest 6 (1905). 
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publicatie over dit vakgebied zou een noviteit zijn, zo wisten beiden. Ondertussen studeerde 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.6 Aan het einde van dat collegejaar wijdde Bavinck zijn eerste rede voor de Koninklijke 
Nederlandsche Akademie van Wetenschappen, op 10 juni 1907, aan dit thema.7 
 Medio juli had Geelkerken hierover met Bavinck een gesprek, op 30 juli 1907 schreef hij een boze brief aan 
Bavinck waarin hij deze van intellectuele diefstal beschuldigde.8 Geelkerken meende dat elk principieel punt 
inzake de psychologie der religie in dat dictaat reeds te vinden was. Elders merkte hij op dat de inhoudsopgave 
van het dictaat overeenstemde met het ontwerp van zijn dissertatie, waarover hij met Bavinck had overlegd.9 Hij 
voelde zich dus bestolen. Het effect op zijn gezondheid was desastreus. Hij was in een ‘ellendige impasse’ 
geraakt door het ‘ongehoord optreden’ van Bavinck, het absoluut vertrouwen 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 levenslust. Hij verkeerde in een wanhopige 
depressie. ‘Een niet gering deel van de verantwoordelijkheid 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.10 Hij vroeg dan ook nederig 
vergeving voor wat hij ‘argeloos en zonder boze opzet’ had gedaan. Overigens was het onderwerp rijk genoeg 
om het verder uit te werken. 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 te 
vergeefs 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.11 Deze was, zo meldde hij Geelkerken, diezelfde dag nog bij Bavinck op bezoek geweest en kwam 
nu met een vaderlijk getoonzette raadgeving.12 Hij hield Geelkerken voor dat deze er het beste aan deed het 
onderzoek toe te spitsen op de wedergeboorte. Hij kon daarmee in een halfjaar klaar zijn. ‘Dit is nu de weg’. En: 
‘Toe nu, geef die raad gehoor.’ 
 Geelkerken legde zich bij dit advies niet neer en bezocht de decaan van de theologische faculteit, P. 
Biesterveld. In een brief van 4 september 1907 kwam hij zoals afgesproken terug op dat onderhoud, waarbij 
onder meer gesproken was over een verklaring van de faculteit dat zijn onderzoek geheel op eigen onderzoek 
berustte.13 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. Hij 

                                                                                                                                                   
Er zijn redenen om aan te nemen dat Bavinck dit artikel niet heeft gekend. Zie J.A. van Belzen, ‘Herman Bavinck en de 
godsdienstpsychologie’, Radix 20 (1994) 242-259, aldaar 244-245. 

6   Zie Almanak van het studentencorps aan de Vrije Universiteit, 1907. Ik heb geen exemplaar van het dictaat kunnen 
achterhalen. 

7   De speech verscheen pas in 1909 in druk, onder de titel ‘Psychologie der religie’, in: Verslagen en mededeelingen der 
Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Afdeeling Letterkunde, 4e reeks, dl. IX. Geelkerken wist van deze rede uit 
de krant.  

8   Historisch Documentatie Centrum voor het Nederlands protestantisme (1800-heden) (HDC), Archief Geelkerken (AG), 
Inventarisnummer 35, Dossier zaak proefschrift, 30 juli 1907, van J.G. Geelkerken aan H. Bavinck. Het gesprek medio 
juli  1907 wordt genoemd in AG, Inventarisnummer 35, Dossier zaak proefschrift, 19 oktober 1907, van J.G. 
Geelkerken aan H. Bavinck. In het Archief Bavinck (HDC) trof ik geen correspondentie over deze zaak aan.  

9   AG, Inventarisnummer 35, Dossier zaak proefschrift, 19 oktober 1907, van J.G. Geelkerken aan H. Bavinck (= 
afschrift). 

10   AG, Inventarisnummer 35, Dossier zaak proefschrift, 31 juli 1907, van H. Bavinck aan J.G. Geelkerken.  
11   AG, Inventarisnummer 35, Dossier zaak proefschrift, 19 oktober 1907, van J.G. Geelkerken aan Bavinck, waar het 

advies van Rutgers wordt genoemd.  
12   AG, Inventarisnummer 35, Dossier zaak proefschrift, 28 augustus 1907, van W. Geesink aan J.G. Geelkerken.  
13  AG, Inventarisnummer 35, Dossier zaak proefschrift, 4 september1907, van J.G. Geelkerken aan P. Biesterveld (= 

afschrift). 
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had, zo stelde hij verder, niet alleen zijn resultaten, maar ook andere gedachten in het dictaat terug gevonden. 
Tenslotte 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.14 Het was hem onmogelijk, zo schreef hij, onder leiding van Bavinck zijn proefschrift te voltooien. Een 
nadere verklaring achtte hij niet nodig, de redenen hiervoor had hij aan verscheidene hoogleraren mondeling 
meegedeeld. Hij wilde nu binnen een jaar promoveren. Biesterveld poogde de zaak te redden en bracht een 
bezoek aan Bavinck. Deze had hem meegedeeld dat er nog veel onverwerkte literatuur was en dat er dus nog 
genoeg te doen was, zo meldde hij Geelkerken enkele dagen later.15 Nog diezelfde dag antwoordde Geelkerken. 
Daarin sprak hij er zijn teleurstelling over uit dat de brief van 4 september niet beantwoord werd. Met geen enkel 
woord werd ingegaan op het geschokte vertrouwen. Bij wijze van troost en alternatief werd hem de 
wedergeboorte voorgehouden als object van studie, het grootste bezwaar was echter de verstoorde verhouding 
met Bavinck.16 
 De faculteit vergaderde op 16 september 1907 over het verzoek van Geelkerken.17 Bavinck verklaarde dat 
Geelkerken bezwaar had tegen het feit dat hij daarover college had gegeven. De behandeling van dit onderwerp 
op college was echter zeer summier geweest en er was stof te over om het onderwerp verder uit te diepen. 
Eenparig besloot de faculteit vervolgens dat er geen reden was om van onderwerp te veranderen. Evenmin zag 
de faculteit aanleiding om een andere promotor aan te wijzen. In die zin werd Geelkerken dan ook geantwoord.18  
 
Hierna raadpleegde Geelkerken de invloedrijke Amsterdamse predikant B. van Schelven.19 Geelkerken had in 
1898 belijdenis bij hem gedaan en was bevriend met diens zoon Aart (A.A. van Schelven), hij noemde hem eens 
‘zijn vaderlijke vriend’.20 Hij 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. 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 Geelkerken een andere promotor zou toewijzen. Daarmee zou de faculteit 
Bavinck schofferen. 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 
scherpe, te scherpe woorden had geschreven en gesproken, en daardoor de verhoudingen wel bijzonder moeilijk 
had gemaakt.  
 
Of de woorden van Van Schelven effect hebben gehad, valt natuurlijk niet meer vast te stellen. Maar Geelkerken 
vroeg een nadere verklaring van de faculteit.21 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.22 Maar er was nooit 
sprake geweest van een ander onderwerp, en uit andere bronnen was bekend dat persoonlijke bezwaren tegen 
Bavinck in het geding waren. Een verzoek om een andere promotor in verband met een ander onderwerp kon 

                                                
14   AG, Inventarisnummer 35, Dossier zaak proefschrift, 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.  
15   AG, Inventarisnummer 35, Dossier zaak proefschrift, 6 september 1907, van P. Biesterveld aan J.G. Geelkerken. 
16  AG, Inventarisnummer 35, Dossier zaak proefschrift, 6 september 1907, van J.G. Geelkerken aan P. Biesterveld. 
17   Archief FdG, Dossier 114, Notulen, 16 september 1907.  
18   AG, Inventarisnummer 35, Dossier zaak proefschrift, 17 september 1907, van de FdG aan J.G. Geelkerken.  
19   AG, Inventarisnummer 35, Dossier zaak proefschrift, 27 september 1907, van B. van Schelven aan J.G. Geelkerken.  
20  J.G. Geelkerken, Om het getuigenis. Een woord van toelichting en verweer (Amsterdam 1921) 43-44 
21   AG, Inventarisnummer 35, Dossier zaak proefschrift, 3 oktober 1907, van Geelkerken aan de FdG.  
22   Archief FdG, Dossier 114, Notulen, 4 oktober 1907; AG, Inventarisnummer 35, Dossier zaak proefschrift, 5 oktober 

1907, van de FdG aan J.G. Geelkerken.  
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daarom alleen overwogen worden nadat zodanige verontschuldigingen zouden worden aangeboden voor de 
wijze waarop Geelkerken tegen Bavinck was opgetreden dat deze daarmee genoegen kon nemen. Tenslotte 
meldde de faculteit 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 vriendelijk 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 theologische faculteit verleend, ze hadden juridisch gezien geen enkele waarde.23 Het is 
deze dwangpositie, die hij jaren later de faculteit nog steeds kwalijk nam.24 Geelkerkens woede daarover was 
niet terecht. Tenzij Bavinck aantoonbaar van plagiaat zou kunnen worden beschuldigd, kon de faculteit niet 
anders dan zich achter Bavinck stellen.  
 
Geelkerken richtte zich opnieuw tot Bavinck, waarin hij hem meedeelde dat hem geen andere weg restte dan 
voort te gaan op de ingeslagen weg. ‘Dat komt mij in de gegeven omstandigheden niet karakterloos voor.’ 
Gaarne het nodige bericht uwerzijds, zo besloot hij.25 Het kan echter geen verwondering wekken dat Bavinck op 
deze brief geprikkeld reageerde.26 Eerst nu 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 het onbehoorlijke en het beledigende 
van uw schrijven diep gevoeld.’ Aan zijn verontschuldigingen was Geelkerken voorbij gegaan, en hij had aan 
ieder die het maar horen wilde Bavinck van zeer unfaire handelingen jegens hem beticht.27 ‘Nu zwijgt ge over dit 
alles’, en na het gepasseerde wilde Bavinck geen genoegen nemen met Geelkerkens besluit (namelijk om op de 
ingeslagen weg voort te gaan) ‘zoolang gij in de door u t.o.v. mij aangenomen verhouding volhardt.’ 
 Daarna lijkt de zaak te escaleren. In een lange, felle brief van Geelkerken werd de hele geschiedenis, ieder 
woord, iedere brief, als het ware gefileerd.28 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 u 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 
gemeen geluid te geven als ik getrapt wordt, 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 naderbij bracht. Ook een 
bemiddelingspoging van Rutgers heeft niets opgeleverd.29 Het lijkt zelfs 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 beschouwen om als promotor op te treden.30 Het blijkt dat Bavinck 

                                                
23   Zie J. Donner, De vrijheid van het bijzonder wetenschappelijk onderwijs (Zwolle 1978) 139-143 
24    Dat dit het knellende punt was, blijkt ook uit de correspondentie met J.B. Netelenbos. De faculteit, zo meende deze, had 

het recht van zijn leerling vertrapt. Zie AG, Inventarisnummer 11, Archief, correspondentie 1902-1914,  7 oktober 
1907, van J.B. Netelenbos aan J.G. Geelkerken. 

25   Inventarisnummer 35, Dossier zaak proefschrift, 10 oktober 1907, van Geelkerken aan Bavinck (= afschrift).  
26   AG, Inventarisnummer 35, Dossier zaak proefschrift, 16 oktober 1907, van H. Bavinck aan J.G. Geelkerken.  
27   Inderdaad komt het thema in veel brieven van vrienden en bekenden voor. Zo spreekt Netelenbos in een brief van 14 

augustus 1907 over de poets die Bavinck Geelkerken gebakken heeft. AG, Inventarisnummer 11, Archief, 
correspondentie 1902-1914, 14 augustus 1907, van J.B. Netelenbos aan J.G. Geelkerken 

28   AG, Inventarisnummer 35, Dossier zaak proefschrift, 19 oktober 1907, van J.G. Geelkerken aan H. Bavinck (= 
afschrift). 

29   AG, Inventarisnummer 35, Dossier zaak proefschrift, 30 oktober 1907, van F.L. Rutgers aan J.G. Geelkerken. De brief 
van Geelkerken was ook bij de faculteit terecht gekomen. Een afspraak werd gemaakt. 

30   AG, Inventarisnummer 35, Dossier zaak proefschrift, 4 november 1907, van J.G. Geelkerken aan H. Bavinck.  
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gewacht had op het verslag van Rutgers, en vervolgens de zaak nogmaals met de faculteit had besproken.31 
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 onmogelijk als promotor op te treden. 
Dat is, aldus Bavinck, het standpunt van de faculteit, het was natuurlijk ook zijn eigen standpunt. Hij eindigde de 
brief, als steeds, ‘met verschuldigde gevoelens’.  
 Pas hierna haalde Geelkerken bakzeil.32 Het voorgevallene heeft, zo verzekerde hij Bavinck, volstrekt niet tot 
een volslagen gebrek aan vertrouwen gebracht, en hij beloofde zich correct te gedragen. Het deed hem leed dat 
er aanleiding was enige uitdrukkingen als wantrouwen op te vatten, hij had dat gewild noch bedoeld. Bavinck 
had liever gewenst dat alles verzoend was geworden, maar omdat Geelkerken de zaak zelve liever laat rusten, 
wilde hij zich daarbij neer leggen, ‘mits dat dan ook verder in de dissertatie en de voorrede geschiedt.’33 Hij 
eindigde met ‘beleefde groeten’. Met de in deze brief gestelde voorwaarde kon Geelkerken akkoord gaan.34 
 
De correspondentie die volgt is zakelijk. Geelkerken stelde voor voort te gaan op de ingeslagen weg, en Bavinck 
kon daar mee akkoord gaan.35 Hij stuurde zijn leerling nog een lijst publicaties over de empirische 
godsdienstpsychologie, daarna bleef het lange tijd stil. Een mogelijke reden hiervoor is dat Geelkerken 
nauwelijks de kracht had om de draad weer op te pakken. In een brief aan Bavinck van 9 juli 1909 schreef hij 
hoe hij in mei 1908 nog een gebroken man was.36 Aan schrijven kwam hij nauwelijks toe, op de kansel waagde 
hij zich niet meer.37 Toen hij hoorde dat de Faculteit der Godgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam een 
prijsvraag had uitgeschreven over de empirische godsdienstpsychologie leek dat de genadestoot. Nu zou een 
ander over zijn onderwerp schrijven. Heel langzamerhand echter hervond hij zijn kracht en werd de prijsvraag 
een prikkel die hem stimuleerde. Ondanks zijn kwakkelende gezondheid begon hij half februari met schrijven, 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 typerende 
motto: ‘Die lebendige Religion ist gewiß immer die Hauptsache, aber die denkende Besinning über ihren Gehalt 
ist doch wohl auch nicht ohne Wert.’38 Daarna begon het wachten, en ondertussen stuurde hij het manuscript van 
zijn boek aan Bavinck.39 Deze gaf hier en daar commentaar en zond het manuscript terug. 40 
 Eind mei ontving Geelkerken een brief van zijn vriend Herman Rutgers, de zoon van zijn vroegere hoogleraar 
F.L. Rutgers, die hem vroeg of hij op de prijsvraag van de Universiteit van Amsterdam (UvA) had gereageerd. 
Hij had namelijk gehoord dat er een antwoord uit de kring van de VU was gekomen, het antwoord was zeker een 
bekroning waard, zo wist hij te vertellen. Geelkerken reageerde direct, maar veel meer wist Rutgers hem niet te 
vertellen.41 Korte tijd later kwam ook Bavinck met dit bericht, daar prof. L.J. de Bussy, hoogleraar aan de 

                                                
31   AG, Inventarisnummer 35, Dossier zaak proefschrift, 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 van 
lang niet alle officiële besluiten werden aantekeningen gemaakt. 

32   AG, Inventarisnummer 35, Dossier zaak proefschrift, 18 november 1907 van J.G. Geelkerken aan H. Bavinck. 
33   AG, Inventarisnummer 35, Dossier zaak proefschrift, 15 november 1907, van H. Bavinck aan J.G. Geelkerken. 
34  AG, Inventarisnummer 35, Dossier zaak proefschrift, 18 november 1907, van J.G. Geelkerken aan H. Bavinck. 
35  AG, Inventarisnummer 35, Dossier zaak proefschrift. Er is hierover nog wat correspondentie d.d. 18, 28 en 29 

november en van 2 en 3 december 1907. 
36     AG, Inventarisnummer 35, Dossier zaak proefschrift, 9 juli 1909,  van J.G. Geelkerken aan H. Bavinck.  
37  Geelkerken heeft levenslang zijn homiletische arbeid geregistreerd. Zie AG, Inventarisnummer 74, Register van 

gehouden preken. 
38  Het godsdienstig leven is de hoofdzaak, maar het nadenken over de inhoud en betekenis ervan is ook niet zonder 

betekenis. Dit motto wordt genoemd in het ‘Judicium van de godgeleerde faculteit 23 september 1909’. Zie 
Stadsarchief Amsterdam, Archief 5292, Faculteit der Godgeleerdheid, UvA, Inventarisnummer 2, notulen 1897-1938, 
vergadering van 23 juni 1909. 

39   AG, Inventarisnummer 35, Dossier zaak proefschrift, 10 mei 1909, van H. Bavinck aan J.G. Geelkerken, een 
ontvangstbevestiging.  

40   AG, Inventarisnummer 35, Dossier zaak proefschrift, 28 mei 1909, van H. Bavinck aan J.G. Geelkerken.  
41   AG, Inventarisnummer 11, Archief, correspondentie 1902-1914, 24 mei 1909 en 26 mei 1909, van H.C. Rutgers aan 

J.G. Geelkerken. In de eerste brief meldde Rutgers dat hij vernomen had dat er een inzending op de prijsvraag van de 
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theologische faculteit van de UvA, bij hem was geweest. 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. De Bussy vertelde Bavinck dat Geelkerken niet in aanmerking kwam voor de 
bekroning, maar wel voor een eervolle vermelding.42  Daarop meldde Geelkerken de volgende dag aan Bavinck 
dat hij zich inmiddels aan De Bussy bekend had gemaakt. Het is, aldus het oordeel van de faculteit, een 
verdienstelijk werk, en het geheel getuigt ervan dat de ‘geestesgaven’ van de scribent ‘het gemiddelde peil te 
boven gaan’.43 Daar staat tegenover dat allerlei beschouwingen, als die over de natuurwetenschappen, de 
causaliteit, over energie en dergelijke kennelijk zijn geschreven door iemand, ‘wiens inzicht en kennis zich niet 
ver genoeg uitstrekken om de daarbij behorende 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 
godsdienstwetenschap de eis dat zij ‘een bepaalde godsdienstige geloofsovertuiging als uitgangspunt van 
wetenschap zal aanvaarden’. Dat was reden om Geelkerken wel een eervolle vermelding, maar niet de 
erepenning toe te kennen.  
 Kort hierna ging Bavinck met een hem toegezonden tweede versie van het manuscript akkoord.44 Wel speet 
het hem dat Geelkerken was blijven steken bij de inleidingsvragen. Liever had hij gezien dat Geelkerken de 
nieuwere psychologische inzichten vruchtbaar had gemaakt voor de dogmatiek. Het is in feite het spoor dat hij 
zelf zocht, zoals blijkt uit zijn Stone-lectures en de tweede druk van zijn Gereformeerde Dogmatiek.45 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 andere door Geelkerkens vriend ds Taeke Ferwerda (Vlissingen) 
nagezien.46 Op 15 oktober 1909 promoveerde Jan Geelkerken cum laude tot doctor in de theologie, met A.A. van 
Schelven en zijn broer N.G. Geelkerken als paranimfen. Taeke Ferwerda opponeerde (waarschijnlijk) tegen 
stelling 21, zijn vriend Herman Rutgers tegen stelling 22. 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 belofte af te doen leggen dat zij getrouw gebruik zullen maken van de sacramenten.47 
De succesvolle afsluiting van zijn studie werd door Geelkerken gevierd in het Americain Hotel, de plaats waar 
hij als lid van het corps zoveel avonden had doorgebracht.48 Ondertussen had  hij zijn kanselwerk weer hervat.49 
 
De dissertatie is een doorwrocht stuk werk, een van de meest systematische uiteenzettingen ooit aan de 
godsdienstpsychologie gewijd. Het boek werd in binnen- en buitenland lovend besproken, en is nog steeds een 

                                                                                                                                                   
UvA was gekomen, en dat het antwoord zijns inziens voor een bekroning in aanmerking moest komen. Blijkbaar had 
Geelkerken per omgaande gereageerd, want direct volgde een tweede brief waarin Rutgers meldde dat de hoogleraar 
die de bron van het bericht was, meende dat de inzending uit de kring van de VU afkomstig was. 

42   Zie AG, Inventarisnummer 35, Dossier zaak proefschrift, 8 juli 1909, van H. Bavinck aan J.G. Geelkerken. 
43  Stadsarchief Amsterdam, Archief 5292, Faculteit der Godgeleerdheid UvA, Inventarisnummer 2, notulen 1897-1938, 

vergadering van 23 juni 1909. 
44   AG, Inventarisnummer 35, Dossier zaak proefschrift, 21 juli 1909, van H. Bavinck aan J.G. Geelkerken.  
45   Zie H. Bavinck, Wijsbegeerte der openbaring. 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: de ‘winst’ van de godsdienstpsychologie zou zich uitbetalen in de dogmatiek, zo verwachtte hij. Zie 
ook de bladzijden 250-253, waar Van Belzen laat zien hoe Bavinck de nieuwe inzichten in de tweede druk van zijn 
Gereformeerde Dogmatiek verwerkte. Dit alles komt terug in Van Belzen,  Psychologie en het raadsel van de religie, 
57-59. 

46   AG, Inventarisnummer 11, Correspondentie 1902-1914, 10 september 1909,van T. Ferwerda aan J.G. Geelkerken. 
47  Zie Geelkerken, De empirische godsdienstpsychologie. Overigens blijkt uit een brief van T. Ferwerda dat deze zou 

opponeren tegen stelling 22 en H.C. Rutgers tegen stelling 23. Maar er is op het laatste moment een stelling afgevallen. 
Welke dat is, valt niet meer te achterhalen.  

48   Het diner werd gegeven in het Americain hotel. Op de bewaard gebleven menukaart vallen de handtekeningen te 
ontcijferen van B. ter Haar Romeny, W. Kardoes, J.B. Netelenbos, W.J. Kolkert, A.A. van Schelven, S. Tromp de 
Ruiter, A.C. Leenderts, J.F. van Beeck Calkoen, P. Jukkenekke, H.C. Rutgers, W. van Bleek, T. Doornbos, en T. 
Ferwerda. Zie AG, Inventarisnummer 11, Archief, correspondentie 1902-1914.  

49  Zie AG, Inventarisnummer 74, Register van gehouden preken. Vanaf 20 juli 1909 ging hij weer voor in kerkdiensten. 
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van de beste bronnen voor de kennis van de geschiedenis van de vroege godsdienstpsychologie in de Verenigde 
Staten. Ook biedt het een uitgebreide bespreking van de grondslagenproblematiek, aldus J.A. van Belzen.50 Het 
vakgebied wordt met kennis van zaken beschreven. De grootste fout van de empirische godsdienstpsychologie 
achtte Geelkerken 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 
godsdienstpsychologie slechts acceptabel zijn indien ze beoefend zou worden binnen een gereformeerd-
theologisch kader’, aldus Van Belzen. Erg verrassend was deze uitkomst niet. Geelkerken was, hoe zeer reeds in 
zijn studententijd doordrongen van de beperkingen van het systeemdenken, een zeer gereformeerde jongen. 
Daarvan getuigt ook zijn dissertatie. Wie de opzet daarvan vergelijkt met andere studies, bijvoorbeeld met de 
inaugurele oraties die door H.H. Kuyper, C. van Gelderen en F.W. Grosheide werden gehouden, ziet hoezeer het 
wetenschapsconcept 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 overtuiging.  
 
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 wezenlijke dogmatische kwesties. Hij verwachtte daarbij een dankbaar gebruik te kunnen maken van 
de pedagogie, de filosofie en de psychologie.51 Het historisch overzicht, de inleidingsvragen, dat waren voor hem 
ondergeschikte zaken. Wat de inleidingsvragen betreft: het antwoord was bijna voorspelbaar voor wie, als 
Bavinck, thuis was in de gereformeerde wetenschappelijke wereld.52 Hij heeft, zo concludeer ik, inderdaad niet 
beseft dat Geelkerken door zijn behandeling van dit thema van slag zou raken.  
 Daar staat tegenover dat het achteraf bezien op zijn minst een teleurstelling voor Geelkerken moet zijn 
geweest dat hij uiteindelijk niet veel meer zou kunnen geven dan een uitgewerkte versie van het collegedictaat of 
de Akademielezing. Hij heeft goed gezien hoezeer er vooral sprake was van een enorme kwantitatieve 
uitbreiding ten opzichte van de Akademielezing van Bavinck.53 Zijn dissertatie is overigens mede vanwege de 
grondigheid 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 langer last had van psychische instabiliteit. Te zijner tijd zal dit in de biografie van 
Geelkerken worden beschreven, hier meld ik slechts dat hij in 1905 vanwege overspannenheid zijn taak als 
voorzitter van de NCSV moest neerleggen. Geelkerken maakt in deze jaren een labiele indruk. Op een bepaald 
moment verweet hij Bavinck, die daarvan blijkbaar op de hoogte was, dat deze geen rekening met zijn 
                                                
50   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 Psycholoog 
(1991) 309-401. Zie ook Van Belzen, Rümke, religie en godsdienstpsychologie. Achtergronden en vooronderstellingen 
(Kampen 1991) 26-32.  

51      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) 
(Amsterdam 1994) 23, noot 32.  

52   Te spreken over ambivalentie en wantrouwen bij Bavinck, over ‘tremendum’, zoals Van Belzen doet, is alleen juist 
waar men de uitgangspunten van de toenmalige godsdienstpsychologie omarmt. Men kan, met evenveel recht, stellen 
dat Bavinck zich bewust was van de beperkingen van deze wetenschap. Anders Van Belzen, ‘Bavinck’, Radix 20 
(1994) 247-249. 

53   J.A. van Belzen, Rümke, religie en godsdienstpsychologie, 28: ‘Het referaat van Bavinck werd in 1909 op grootse wijze 
herhaald in de kloeke dissertatie van J.G. Geelkerken’. 
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kwetsbaarheid had gehouden. Zijn promotie betekende daarom ook nog niet het eindpunt van deze instabiliteit. 
Hij was ruim een jaar volledig uit de roulatie, negen maanden daarvan verbleef hij, zonder vrouw en kind, in een 
herstellingsoord. Pas daarna lijkt hij volledig hersteld te zijn. Van langdurig ziekteperioden is nooit meer sprake 
geweest, integendeel. Geelkerken was levenslang een sterke man, een noeste werker, een krachtig predikant en 
bestuurder. Dat hij tussen 1904 en 1910 zo instabiel was, vraagt om een andere verklaring dan alleen een 
verstoorde relatie met zijn leermeester of het feit dat hij niet in aanmerking kwam voor de prijsvraag.54 Deze 
instabiliteit is zeker een belangrijke factor voor de verklaring van de heftigheid waarmee Geelkerken zijn 
leermeester benaderde. Geelkerken heeft nooit een blad voor de mond genomen, maar zo heftig als in deze 
periode schreef hij zelden of nooit.  
 Tot slot, hoewel Geelkerken later verklaarde dat de zaak met Bavinck ‘volmaakt’ in orde was gekomen en de 
faculteit nog steeds beschouwde als de grote boosdoener, moet hier toch gesproken worden van een vertekening, 
die wellicht mede ingegeven is geworden door het conflict van 1926, waarbij de faculteit een grote rol heeft 
gespeeld. Geelkerken had Bavinck diep beledigd en het was niet tot een verzoening gekomen, althans, naar het 
gevoelen van Bavinck. Aan het promotiediner zou Bavinck dan ook niet deelnemen.55 Nog in 1916, toen 
Geelkerken contact 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, toen Bavinck 
Geelkerken aanschreef als ‘waarde heer en vriend’ en ‘amice frater.’56 Vanaf die tijd was er frequent contact, 
onder meer over de kwestie-Netelenbos. En toen Bavinck op 13 november 1920 zijn 40-jarig promotie-jubileum 
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 zo’n droevig gevoel dat mijn man 40 
jaar geleden zijn loopbaan begon en thans als gebroken ter neder zit.’57 
  

 

                                                
54      Zo B.A. Venemans, ‘J.G. Geelkerken’, in: D. Nauta e.a. (red.), Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het 

Nederlandse Protestantisme II (Kampen 1983). 
55   AG, Inventarisnummer 11, Correspondentie 1902-1914, 7 oktober 1909, van Bavinck aan de paranimfen, in reactie op 

de gedrukte uitnodiging. Een exemplaar daarvan in dezelfde map.  
56   AG,  Inventarisnummer 91,  Stukken, zeer divers van aard 1916-1922. 
57  AG, Inventarisnummer 91, Stukken, zeer divers van aard 1916-1922, 13 maart 1921, van J. Bavinck-Schipper aan J.G. 

Geelkerken. Zij zou Geelkerken volgen naar Hersteld Verband. 


