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I. Inleiding: conflictbenadering 
      
Inhoud, proces en relaties 
Aandacht voor de persoon van Geelkerken lijkt me op een symposium als dit meer dan noodzakelijk, 
en dat niet omdat het nu eenmaal prettig is enige biografische feitjes bij de hand te hebben. Immers, bij 
het diagnosticeren van een conflict wordt onderscheid gemaakt tussen de conflict-inhoud, het verloop 
van het conflict (proces) en de daarbij betrokken personen in hun onderlinge relaties.1 Het spreekt 
vanzelf dat bij de beschrijving van een conflict deze drie aspecten hun rechtmatige plaats moeten 
krijgen, wil er sprake kunnen zijn van inzicht. En dat is toch waar de historicus naar streeft: een zo 
compleet mogelijk inzicht in wat zich in het verleden heeft afgespeeld. De historicus wil weten ‘hoe 
het eigenlijk geweest is’ (Von Ranke).  Tot nog toe ontbreekt echter een beschrijving van het conflict 
waarin deze drie elementen, inhoud, proces en relaties, hun onderlinge verhouding en hun gewicht, 
recht wordt gedaan. Weten we wel wat zich ten diepste heeft afgespeeld? 
 
Nadruk op de inhoud van het conflict 
Er is natuurlijk wel over het conflict Geelkerken geschreven. Ik denk hierbij allereerst aan wat 
betrokkenen als Geelkerken zelf, J.J. Buskes (1899-1980), E.L. Smelik (1900-1985) en G.F.W. 
Herngreen (geb. 1914) daarover hebben verteld.2 Zij hebben vooral gelet op de inhoud van het 
conflict, en ze hebben 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 was hun oecumenische 
gezindheid, het was de strijd tegen de zelfingenomenheid van de gereformeerden. Toen in 1967 de 
Synode van Amsterdam de uitspraken van de synode van Assen terzijde schoof, wat het alsof de 
geschiedenis hen alsnog gelijk gaf. Ook in de meeste andere relevante literatuur ligt de nadruk op de 
inhoud van het conflict.  
 
    
Nadruk op de onderliggende culturele en structurele processen 
Een geheel andere benadering werd voorgestaan door D.Th. Kuiper, die in zijn uit 1972 daterende 
proefschrift een lange periode van de geschiedenis der Gereformeerde Kerken in Nederland 
onderwierp aan een sociologisch-historisch onderzoek.3 Het verloop van het conflict Geelkerken 
kwam daardoor in een veel breder kader te staan. Kuiper plaatste de inhoudelijke discussie en de 
voortgang daarvan in het kader van de verschillende culturele en structurele processen die zich 
afspeelden binnen de Gereformeerde Kerken in Nederland. Vergeleken bij een benadering die louter 
aandacht had voor de inhoud van dit conflict, was dit een grote vooruitgang. De sociologische sleutel 
opende deuren die tot dan toe gesloten waren gebleven. 
 

                                                                    
1 Ik raadpleegde E.J. Ritsema van Eck en P. Huguenin, Conflicthantering. Onderhandelen. Een praktische 

inleiding (Houten/Diegem 1993) en R.J. de Graaff, Conflicthantering (niet in de handel).  
2 Zie o.m. J.G. Geelkerken, Die reformierten Kirchen in den Niederlanden im wiederhergestellten Verband 

(Gotha 1934), waar hij als themata noemt: pluriformiteit, schriftprobleem, revisie, belijdenis etc; G.F.W. 
Herngreen,‘Tegen het fundamentalisme (over dr J.G. Geelkerken)’, in: Dwarsliggers. Non-conformisten op 
de levensweg van ds J.J. Buskes (Wageningen 1975) 64-72; idem, Een handjevol verkenners. Ontstaan en 
geschiedenis van het 'H.V.', De Gereformeerde Kerken in Nederland in Hersteld Verband (Baarn 1976); 
Buskes, ‘Johannes Gerardus Geelkerken’, Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 
1960-1961, 52-56; idem, Hoera voor het leven (Amsterdam 1963) 109; E.L. Smelik, Het Woord klinkt 
door. In memoriam dr J.G. Geelkerken. Gedachtenisdienst en citaten (Amsterdam 1960). 

3 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). 
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De relaties 
Het derde aspect dat van belang is bij de beschrijving van conflicten, de mensen en hun onderlinge 
relaties, heeft echter minder aandacht gekregen. Bij Buskes en de zijnen én bij Kuiper bleef de figuur 
van Geelkerken relatief onderbelicht, en daarmee de relaties waarin hij tot anderen stond. Wordt hij - 
ik chargeer - bij de eersten verpletterd door het grote gelijk der geschiedenis, bij de tweede 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 Groenendijk in 
haar uitstekende doctoraal-scriptie uit 1986 sterk beklemtoond. Ze had daarbij tevens aandacht voor de 
inhoud en het verloop van het conflict.4 Haar invalshoek vanuit de conflict-theorie heeft haar de ogen 
geopend 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. Wanneer ik hier dan aandacht vraag voor het 
persoonlijke aspect, dan onder dankzegging aan Groenendijk, en met het uitspreken van de hoop dat 
haar inzet terug te vinden zal zijn in het ‘grote boek’ dat ongetwijfeld eenmaal over Geelkerken 
geschreven zal worden.   
 
In het volgende zal ik achtereenvolgens aandacht vragen voor 1. Geelkerken en zijn tegenspelers, 
2.Geelkerkens zelfbeeld, 3.Aspecten van zijn optreden. Daarbij heb ik me vooral gebaseerd op de 
literatuur, omdat niet alle relevante archieven toegankelijk zijn.5 
 
 
 
 
II. Geelkerken en zijn tegenspelers 
 
Lastig volk 
De genoemde hoofdrolspelers van 1926 waren zich ter dege bewust dat persoonlijke relaties een 
belangrijke factor waren in het conflict. Ze wezen daarbij natuurlijk naar anderen. Buskes bijvoorbeeld 
zou vele jaren later de VU-hoogleraren V. Hepp (1879-1950) en H.H. Kuyper (1864-1945) aanwijzen 
als de grootste boosdoeners: zij hadden het klimaat in de GKN in verregaande mate negatief 
beïnvloed.6 De waarheidskern in deze en andere, soortgelijke uitlatingen mag beslist niet worden 
ontkend. Harinck heeft overtuigend aangetoond dat de rol van Hepp van grote, zo niet beslissende 
betekenis is geweest. Hepp maakte de beweging der jongeren binnen De Reformatie onmogelijk7; 
Hepp drong aan op een extra synode, Hepp stelde alles in het werk om het gereformeerde volk te 
overtuigen van het belang van de zaak: de gereformeerde belijdenis was in het geding.8 Overigens was 
dat Hepp natuurlijk niet gelukt als hij daarbij niet door anderen geholpen was. Te denken valt onder 
meer aan H.H. Kuyper en J. Waterink.9 Er valt over de toenmalige gereformeerde leidslieden 
inderdaad wel wat te vertellen, en bepaald niet allemaal mooie dingen. En ze hebben het Geelkerken 
niet gemakkelijk gemaakt. Daarom is het te betreuren dat het eerherstel van 1967 beperkt bleef tot de 

                                                                    
4 A.H. Groenendijk, Vasthoudend en voortvarend. De achtergronden van het conflict rond dr J.G. 

Geelkerken in 1926 (= doctoraalscriptie kerkgeschiedenis Vrije Universiteit 1986). 
5 Het archief van Geelkerken berust bij mevr. Geelkerken-Brusse (geb. 1913), schoondochter van 

Geelkerken en is niet toegankelijk. Het archief van de Gereformeerde Kerken in Nederland (in hersteld 
verband) berust in het Gemeentearchief Amsterdam. Het maakt onderdeel uit van het niet-geïnventariseerde 
gedeelte van het archief van de hervormde kerkvoogdij, inventarisnr PA 378.  Groenendijk heeft indertijd 
het archief van Hersteld Verband grondig geraadpleegd. Zonder haar scriptie voortdurend te noemen, heb 
ik deze op dit punt -het HV-archief- vaak gebruikt.   

6 K. Koster e.a. (red.), De kogel door de kerk. 14 Interviews met gewezen gereformeerden ( Den Haag 1965) 
14. 

7 G. Harinck, De Reformatie. Weekblad tot ontwikkeling van het gereformeerde leven 1920-1940 (Baarn 
1993) 63 

8 Harinck, De Reformatie, 126, 127,128 
9 J. Waterink was voorzitter van de classis Amsterdam en de Particuliere Synode Noord-Holland. Zijn rol is 

nog niet in kaart gebracht. Zie over hem J.C. Sturm (red.), Leven en werk van prof.dr. Jan Waterink, een 
Nederlandse pedagoog, psycholoog en theoloog (1890-1966) (Kampen 1991), in het bijzonder de bijdrage 
van J. Vree, ‘Waterink als Gereformeerd theoloog en leidsman’, blz 19-50.  
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mededeling dat de ‘uitspraak van de buitengewone Generale Synode te Assen ... niet langer als een 
leeruitspraak in de kerken zal gelden’.10  Excuses voor de wijze waarop Geelkerken is behandeld, 
waren zeker ook op hun plaats geweest.  
 
Maar het gaat natuurlijk niet aan alleen Hepp en enkele anderen aan te wijzen als de grote 
boosdoeners. Geelkerken zelf was er ook. En hoe! Overal waar hij kwam, was hij nadrukkelijk 
aanwezig. Hij had, aldus zijn schoondochter, een wat egocentrische natuur. Waar hij kwam, vulde hij 
de gehele ruimte, alsof er geen anderen waren. Het werd door haar verteld - voor een goed begrip van 
de verhoudingen -  met veel warmte, liefde, en relativerende humor. Minder warm en liefdevol was 
het oordeel van zijn collega ds D.H.Th.Vollenhoven (1892-1987). Deze Haagse predikant, later 
hoogleraar wijsbegeerte aan de VU, heeft Geelkerken een querulant genoemd, die jarenlang met alles 
en iedereen ruzie had gemaakt.11 En de semiticus van de VU, C. van Gelderen (1872-1945) heeft 
uiteindelijk Geelkerkens hautaine houding aangewezen als de eigenlijke oorzaak van zijn schorsing.12 
Deze conflictueuze kant van Geelkerken was zo manifest, dat zelfs zijn medestander Smelik, ook geen 
gemakkelijk mens13, bij alle waardering die hij had voor Geelkerken, bij herhaling openlijk gesteld 
heeft dat men het binnen Hersteld Verband wel eens moeilijk heeft gehad met Geelkerken. Geelkerken 
was volgens Smelik snel en fors met zijn kritiek op anderen, en lokte daarmee kritiek uit.14 Nog 
duidelijker was Smelik tijdens de afscheidsdienst naar aanleiding van het overlijden van Geelkerken. 
Hij noemde hem daar een markante persoonlijkheid, voor sommigen moeilijk, geen man van geven en 
nemen, weinig inschikkelijk. Zijn artikelen waren vaak scherp en snijdend. Ja zelfs sprak hij 
onverholen over de agressiviteit van Geelkerken.15 Overigens - ook dit voor een goed begrip - had 
Smelik grote waardering voor Geelkerken. Persoonlijk stonden ze op goede voet. In ieder geval, 
Geelkerken stond bij vriend en vijand dus niet bekend als een gemakkelijk man. 
 
Dit moge genoeg zijn om duidelijk te maken dat in de grote studie over het conflict Geelkerken meer 
aandacht voor de hoofdrolspelers zal moeten worden ingeruimd dan tot nog toe is gebeurd. Alleen dan 
zal ons inzicht in het conflict toenemen. Ik moet me hier beperken tot Geelkerken zelf. Lukt het zijn 
gestalte iets dichterbij te halen? Deze beperking tot Geelkerken brengt me in verlegenheid. Immers, 
hierdoor dreigt het beeld enigszins scheefgetrokken te worden. Laat me daarom opbiechten dat deze 
mens mij de afgelopen maanden sympathiek is geworden, en deze inleiding afsluiten met een variant 
op een woord van Smelik: alleen mensen met karakter kan men beschuldigen van karakterfouten.16  
  
 
 
III. Het zelfbeeld van geelkerken 
 
De autobiografische schets 
                                                                    
10 Acta van de Generale Synode van Amsterdam 1967-1968 van de Gereformeerde Kerken in Nederland 

(Kampen z.j.=1968), 156. 
11 In een brief aan F.J.J. Buijtendijk d.d. 16 maart 1925. Zie Harinck, De Reformatie, 120, noot 20. 
12 C. Houtman, ‘Achter de schermen van de Synode van Assen. Prof.dr. C. van Gelderen en de kwestie dr. 

J.G. Geelkerken’, in: GTT 80 (1980) 178-201. Zie ook het oordeel van H.J. Pos over Geelkerken: 
hooghartig, sarcastisch, behept met grootheidswaan en ressentiment. In: G. Harinck en Th. Valk-Le Cointre 
(red.), Jeugdbrieven van H.J. Pos (1917-1927) (Baarn 2000), reg.i.v. Overigens ging Pos over naar HV. Zie 
P. Derkx, H.J. Pos, 1898-1955. Objectief en partijdig. Biografie van een filosoof en humanist (Hilversum 
1994) 50-75. 

13 In het zesde deel van het Biografisch Lexicon dat dit jaar verschijnt, is een beschrijving van Smelik van 
mijn hand opgenomen. Zie ook mijn bijdrage ‘100 Jaar Evert Louis Smelik, dichter van het verlangen’, In 
de Waagschaal, 5 februari 2000. 

14 Uit de toespraak van E.L. Smelik, toegevoegd aan J.G. Geelkerken, De Eerste en de Laatste. Prediking ter 
herdenking van vijfentwintigjarige ambtsbediening in de Gereformeerde Kerk te Amsterdam-Zuid 
(Amsterdam z.j.(1940)). Zie ook Geelkerken, Gode bevolen. Afscheidsprediking bij het neerleggen der 
ambtsbediening op zondag 15 september 1946 in de Parkkerk te Amsterdam (Amsterdam z.j.) 19. 

15 Smelik, Het Woord klinkt door, 6,8, 10,11.  
16 Smelik, Het Woord klinkt door, 8: ‘Mensen zonder karakter kunnen zich er altijd op beroemen dat zij zelf 

tenminste geen karakterfouten hebben’.  
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Op 9 februari 1936 vierde Geelkerken zijn 25-jarig jubileum als predikant. Bij de uitgave van deze 
preek die hij ter gelegenheid daarvan hield, werd door hem een Naschrift toegevoegd, dat een 
autobiografische karakter heeft.17  Ik geef een overzicht, om vervolgens op vijf punten commentaar te 
leveren. Korte toelichtingen en commentaar geef ik in de bijgevoegde noten.  
 
Welk zelfbeeld bracht Geelkerken naar buiten? 
J.G. Geelkerken werd op 13 juni 1879 te Alkmaar geboren als zoon van Nicolaas Gerardus 
Geelkerken (1840-1892) en Wilhelmina Fernandina Nuggelmans (1849-1928).18 Kort na zijn geboorte 
verhuisde het gezin naar Utrecht, waar zijn vader tot notaris was benoemd. Utrecht was overigens de 
plaats waar de familie vandaan kwam. 
 Geelkerkens grootvader klom op van kantoorbediende tot commissionair in effecten, en werd 
burgemeester van Bunnik en Vechten. Het leven van de burgemeester en zijn vrouw werd, zo meldt 
Geelkerken, gekenmerkt voor een diepe eerbied voor het Woord van God. De enige zuster van zijn 
vader Johanna Margaretha Geelkerken (1833-1897) woonde in het grootouderlijk huis. Zij heeft, naast 
zijn vader, de meeste invloed op zijn vorming gehad. Deze tante was in haar jeugd de huisgenote van 
mevrouw Zeelt, en leefde nog in de sfeer van Reveil en Afscheiding, hoewel zij zelf hervormd was 
gebleven. Het was deze tante die hem eens mee nam naar een kerkdienst van J.H. Gunning J.Hzn. 
Overigens respecteerde zij de keuze van haar gereformeerde broer, en als Geelkerken bij haar logeerde 
ging ze altijd met hem naar een Gereformeerde Kerk. Bij de opening van haar testament bleek ze 
hervormde en gereformeerde instellingen gelijkelijk bedeeld te hebben. Geelkerken meldt deze 
gegevens als staaltjes van de oecumenische gezindheid die hem in zijn jeugd omgaf.  
 Geelkerkens vader was volgens de auteur een ‘scherpzinnig en kundig man, vraagbaak en 
raadsman van velen’.19 Hij had een grote werklust, en kende een even ernstige als opgewekte 
godsvrucht. Als ouderling raakte hij betrokken bij de Doleantie (als enige van zijn familie). Hij 
behoorde tot de drie rijkste kerkenraadsleden van de nieuw gestichte Gereformeerde Kerk te Utrecht. 
Van hem leerde Geelkerken het wezen der religie kennen: ‘wandel voor mijn aangezicht en wees 
oprecht; Ik ben uw Schild, en uw loon is zeer groot’ (Genesis 17:1 en Genesis 15: 1). Hij overleed 
toen Geelkerken 13 jaar was.  
 Geelkerkens moeder was van huis uit vrijzinnig, catechisante van dr E. Laurillard (1830-1908). 
Eerst in haar huwelijk is ze, onder invloed van ds G. Ringnalda (1828-1904) van geloofsovertuiging 
veranderd. Ze kwam tot een besliste bekering. Ze zou haar zoon later zonder aarzelen volgen naar 
Hersteld Verband.  
 Geelkerken werd na de Doleantie niet van de hervormde school gehaald. Voor de auteur opnieuw 
een staaltje van de oecumenische gezindheid van de familie Geelkerken. Daar leerde hij tot zijn 
vreugde gezangen zingen. Na de lagere school bezocht hij echter toch, ter wille van het beginsel, het 
Gereformeerd Gymnasium te Amsterdam. Toen al klonken er in zijn omgeving waarschuwende 
woorden. Zijn hervormde oom hield hem voor dat Kuyper ook niet alles wist. Omdat het heen en weer 
reizen een te grote belasting vormde, verhuisde het gezin na korte tijd naar Amsterdam.  
 Daarna volgde de studie theologie aan de VU. Niet omdat zijn ouders daartoe ook maar enige 
aandrang hadden uitgeoefend. ‘Daarvoor waren zij veel te verstandig en godvruchtig’. 20 Wel meldt 
Geelkerken dat zijn moeder hem reeds voor zijn geboorte aan de Heere had gewijd, en dat het haar 
voortdurende gebed was geweest dat hij een dienaar van Christus mocht worden. Geen ouderlijke 
aandrang dus, wel de ouderlijke voorbede. Het wonder geschiedde. Reeds vanaf zijn vierde jaar 
gevoelde Geelkerken de begeerte predikant te worden. 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 Vereniging te bestemmen. Deze ‘inrichting’ sprak hem ‘weinig toe’.21 Toch 
ging hij aan de VU studeren.  

                                                                    
17 Een kwart-eeuw bekrachtigd. Gedachtenispreek na 25-jarige ambtsbediening, op 9 februari 1936 

(Amsterdam 1936) 18-30.  
18 Zie ook Van Beek e.a. (red.), De dolerenden en hun nageslacht, 221-231, en de plaatsbepaling van Kuiper 

in datzelfde boek op blz. 76-77. 
19 Een kwart eeuw, 20. 
20 Een kwart eeuw, 22. 
21 Een kwart eeuw, 22. 
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 Aan de VU was het vooral Bavinck die hem beïnvloedde, meer dan Kuyper22 Bij Bavinck zou hij 
ook promoveren, maar niet nadat een conflict met Bavinck tot een ‘onverkwikkelijk conflict met de 
hele theologische faculteit had geleid’.23 Dit greep hem zo diep aan dat hij overwoog met zijn 
onderzoek te stoppen. Alleen het feit dat de Stedelijke Universiteit een prijsvraag over zijn 
promotieonderwerp had uitgeschreven, gaf hem de moed om zijn proefschrift te voltooien. De 
bekroning met een gouden medaille ontging hem, - het werd slechts een eervolle vermelding -  omdat 
hij naar het oordeel van de Stedelijke Universiteit ten onrechte aan het godsdienstig bewust zijn 
wetenschappelijke waarde had toegekend.  
 Na zijn promotie volgde een zware inzinking. Van een beroep was voorlopig geen sprake. Naar 
verluidt24 was hij door zijn promotie-studie in een geestelijke crisis geraakt. De hervormde [n.b.] 
predikant D.G.W. Muller Massis was zijn pastor in deze moeilijke tijd. Na een jaar werd hij beroepen 
door de Gereformeerde Kerk te Epe. Na drie jaar volgde het beroep naar Amsterdam. Welbewust koos 
hij toen voor een kerkelijke, niet voor een wetenschappelijke loopbaan. Hij heeft er nooit spijt van 
gehad. Er is geen rijker en schooner ambt dan het ambt van predikant, aldus Geelkerken.25 
 
Het is duidelijk welk beeld Geelkerken van zich zelf had, of althans, welk beeld hij wilde dat zijn 
aanhangers van hem zouden krijgen. Samenvattend schetste hij aan het slot het volgende zelfbeeld: 
geen kerkist, geen scholasticus, geen partijdrijver, een volbloed oecumenicus, gereformeerd, maar niet 
in een benauwde zin, met een ruime visie. Het is ook duidelijk dat hij van meet af aan aarzelingen bij 
de Gereformeerde Kerken had gekend. 
 
Deze bron is wel geraadpleegd, maar nooit kritisch bekeken.26 Nu zijn autobiografieën een verdacht 
genre. Zo’n schets laat slechts datgene zien wat de auteur zelf van belang acht voor de buitenwereld. 
En er is nog wat anders. Meer en meer wordt ons duidelijk, dat het menselijk geheugen en het 
menselijk bewustzijn geen betrouwbare graadmeter vormen. Om het maar wat gechargeerd te zeggen: 
het menselijk geheugen is een grote bedrieger, die het verleden omvormt naar eigen wensen en 
behoeften. 
 
Ik licht vijf aspecten uit deze schets. 
 
Een religieuze zelfrechtvaardiging 
Deze benadering van het verleden doet me denken aan Kuyper en zijn kerkhistorisch georiënteerde 
medestanders. Beriepen Kuyper en de zijnen zich op het verleden, in casu de Gereformeerde Kerk van 
de Republiek, Geelkerken vond zijn eigen leven terug in de geschiedenis van zijn familie. Zagen 
Kuyper en de zijnen in de Doleantie een werk Gods, Geelkerken wist zich van jongs af aan geroepen 
tot het predikantsambt. En deze roeping was een gebedsverhoring. Zijn moeder als Hanna, de vrouw 
van Elkana, de zoon als, inderdaad, Samuel. Er is, begrijpt u mij goed, geen reden aan de waarheid of 
de oprechtheid van deze religieuze beleving te twijfelen.27 Integendeel. Ik ben in de loop van de 
afgelopen maanden geraakt door de oprechtheid van Geelkerkens religieuze beleving. Deze man was 
in de goede zin des woords vroom.28 Maar door dit verhaal naar buiten te brengen werd wel een toon 

                                                                    
22 Omdat ook vele anderen deze ervaring hadden, ligt hier een vraag die nader onderzocht dient te worden. Op 

welk punt sprak Bavinck zovelen van Geelkerkens generatie aan? Het is daarbij goed te bedenken dat 
Kuyper na de komst van Bavinck geen college meer gaf.  Zijn persoonlijke invloed nam dus na die tijd snel 
af. Vooralsnog ben ik overigens geneigd de weerstand tegen Kuyper te zoeken in zijn speculatieve kanten. 
Binnen HV zou zich een grote behoefte aan een persoonlijk geloofsleven openbaren.   

23 Een kwart eeuw, 23. 
24 Tenzij anders vermeld verwijst deze uitdrukking naar een gesprek met mevr. Geelkerken-Brusse.  
25 Een kwart eeuw, 27. 
26 Buskes nam in zijn schets voor de MNL veel hieruit over, en steeds kritiekloos. Zo ook Groenendijk. 
27 Ook uit zijn intree-preek te Amsterdam spreekt een sterk roepingsbesef, zie: U ook, die te Rome zijt. 

Predikatie over Romeinen 1 vers 15 en 16 (Amsterdam 1915) 22-23. 
28 Zijn vroomheid had piëtistische trekjes. Hij werkte mee aan het Traktaatgenootschap, Het Comite voor 

Inwendige Zending, de Vereeniging voor Bijbelverspreiding, de Tentzending, De Witteveen-vereeniging, 
de Weensche Stadszending. In 1905 was hij voorzitter van de NCSV, ook een vroom gezelschap. De 
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gezet. Als we op dit niveau zijn aangekomen, op het niveau van de intieme religieuze beleving en 
levensinterpretatie, valt er in een conflict verder niets meer te bepraten. Zijn eigen geschiedenis en de 
Heilige Geest gaven Geelkerken gelijk. Wie zich tegen hem keerde, keerde zich tegen de geroepene 
des Heren. Het is, met andere woorden, een religieuze zelfrechtvaardiging die Geelkerken hier ten 
beste geeft. Men kan zich afvragen of deze benadering niet genre-matig is -het ontbreekt me aan 
vergelijkingsmateriaal29- maar in ieder geval wordt het hele conflict Geelkerken in eeuwige 
tegenstellingen gevangen gezet. Dit aspect van kerkelijke conflicten verleent daaraan een destructief 
karakter. De religieuze aankleding van eigen overtuiging maakt dat het ‘point of no return’ eerder 
bereikt is dan in niet-religieus verwoorde conflicten, en dat de schade die het conflict te weeg brengt 
groter is. Betrokkenen worden ‘in hun ziel’ gekrenkt. 
 
Inlegkunde? 
Opvallend is de wijze waarop Geelkerken spreekt over zijn verhouding tot het Gereformeerd 
Gymnasium - ter wille van het beginsel - en de VU -een stichting die hem reeds in zijn jeugd weinig 
aansprak - . Indien we bedenken dat J. Woltjer rector was van het GG toen Geelkerken daar studeerde, 
en de familie Woltjer hem later daadwerkelijk zou steunen, en dat het conflict in het bijzonder door de 
VU-hoogleraren uitgespeeld werd, dient zich de vraag aan of we hier niet te maken hebben met een 
aanpassing van het verleden aan de latere verhoudingen. Ik ben geneigd deze vraag bevestigend te 
beantwoorden. In dit verband dringt zich nog een andere vraag op. Expliciet vermeldt Geelkerken dat 
hij welbewust voor een kerkelijke, en niet voor een academische loopbaan koos. Maar al vroeg deed 
het gerucht de ronde dat Geelkerken gepikeerd was omdat hij gepasseerd was voor de vervulling van 
de vacature-Bavinck. Het heeft er alle schijn van dat Geelkerken zich hier verweert tegen de suggestie 
dat het in het ‘conflict Geelkerken’ ten diepste ging om een misgelopen hoogleraarsbenoeming.  
 
Het conflict met Bavinck 
Over het door Geelkerken genoemde conflict met Bavinck was tot nog toe weinig bekend. Met 
Bavinck is de verhouding weer goed gekomen, zo meldde Geelkerken. Bavinck, ‘wiens leerling ik mij 
nog steeds het meeste voel, en met wien ik in vele opzichten mij nog steeds geestverwant voel’.30 Over 
de verhouding tot de faculteit zweeg hij. Een onverkwikkelijk conflict. Wat is er gepasseerd? De 
faculteitsnotulen van 16 september 1907 maken melding van een brief van Geelkerken, waarin deze 
verzocht hem een andere promotor toe te wijzen. Een en ander had hij ook reeds mondeling met 
enkele leden van de faculteit besproken. Gevraagd naar de achtergrond hiervan deelde Bavinck mee 
dat Geelkerkens bezwaar samenhing met het feit dat Bavinck het jaar daarvoor aan het promotie-
onderwerp een college-cyclus had gewijd. Zijns inziens behoefde dat geen bezwaar te zijn als 
promotor op te treden. Er lag nog stof voor meerdere boeken. De faculteit besloot daarop Geelkerken 
mee te delen dat er geen reden was van onderwerp te veranderen, en dat er dus geen reden was een 
andere promotor aan te wijzen. 
 In een brief van 3 oktober reageerde Geelkerken met de vraag of er helemaal geen mogelijkheid 
was een andere promotor toegewezen te krijgen, vooral omdat hij van onderwerp was veranderd. In 
haar vergadering van 14 december besloot de faculteit Geelkerken te antwoorden dat dit laatste niet 
het geval was. Maar omdat nooit eerder was gemeld, noch schriftelijk noch mondeling, dat hij van 
onderwerp wilde veranderen had men hem niet in die zin geantwoord. Men betwistte zelfs dat het hem 
daar om te doen was geweest. ‘De gronden waren van persoonlijke aard en richtten zich tegen 
Bavinck’. Daarom zou een hernieuwd verzoek om een andere promotor alleen gehonoreerd kunnen 
worden als Geelkerken excuses aan Bavinck zou maken.31 

                                                                                                                                                                                                                   
vroomheid binnen HV verdient nader onderzoek. Mijns inziens is het beeld van HV te sterk bepaald 
geweest door Buskes, CDU en Doorbraak.  

29 Een eerste vergelijking met Kuyper, Confidentie. Schrijven aan den weled. heer J.H. van der Linden 
(Amsterdam 1873) en Netelenbos, ‘Een terugblik’, Stemmen voor Waarheid en Vrede 60 (1923) 448-467 
levert interessante gegevens op. 

30 Een kwart eeuw, 23. 
31 Archief Faculteit der Godgeleerdheid VU, Notulen. Zie onder de genoemde data. Slechts de brief van 

Geelkerken van 3 oktober is bewaard gebleven. De brief van de faculteit is tijdens de vergadering 
geformuleerd en genotuleerd.  
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 Dat laatste heeft Geelkerken blijkbaar gedaan, en hij is in 1909 alsnog bij Bavinck gepromoveerd. 
Dit geheel maakt eens te meer duidelijk hoe kritisch autobiografische opmerkingen bekeken dienen te 
worden. Geelkerken maakte zijn opmerkingen in een passage die duidelijk moest maken dat het tussen 
hem en de Faculteit der Godgeleerdheid van de VU nooit had geboterd. Zijn eigen brieven aan de 
faculteit en de faculteitsnotulen maken duidelijk dat Geelkerken persoonlijke bezwaren had tegen 
Bavinck. De faculteit nam het voor Bavinck op! Dat durfde Geelkerken in zijn terugblik natuurlijk niet 
meer hardop te vertellen. Bavinck was, ook voor vele hersteld verbanders, inmiddels bijna heilig 
verklaard. De faculteit heeft de zaak toentertijd zwaar opgenomen, er moet dus echt wat aan de hand 
zijn geweest, anders had men niet het risico genomen deze uitstekende student van zich te 
vervreemden. Wat zich precies tussen Bavinck en Geelkerken heeft afgespeeld, is overigens, ondanks 
de faculteitsnotulen, niet helemaal duidelijk.  
 
 
 
Milieu, sociaal gezien 
Het volgende punt dat ik uit deze levensschets wil lichten betreft het sociale milieu waaruit 
Geelkerken voortkwam en waarin hij ademde. Hij heeft daar nogal vaak naar verwezen. Het was 
belangrijk voor hem. Standsbesef kan hem niet ontzegd worden.  
 Geelkerkens grootvader commissionair en burgemeester, zijn vader notaris. Deze was één van de 
founding fathers van de Utrechtse Doleantie. Geelkerken behoorde dus van huis uit welgestelde 
burgerij en was bovendien afkomstig uit de gelederen van de eerste strijders. Zijn lidmaatschap van 
het elitaire dispuut JUMBO lag geheel in deze lijn. Hij trof daar mensen als J.F. van Beeck Calkoen, 
J.B.Netelenbos, H.C. Rutgers, A.A. van Schelven en S. Tromp de Ruiter. Andere bekende jumbonen 
uit zijn tijd waren P. Hovy, C.J. Heemskerk, A.A.L. Rutgers, B. de Gaay Fortman, J. Kalma, A. 
Sikkel, W.G. Harrenstein en G.A. Diepenhorst. 
 Geelkerken bewoog zich dus gedurende zijn studententijd en daarna binnen de tweede generatie 
van de kerngroep der gereformeerden. Daar hoorde hij thuis. En deze groep was, zoals Kuiper heeft 
beschreven, in de tweede generatie vooruitstrevender dan hun vaderen. De rol die dezen hadden 
gespeeld, werd overgenomen door een groep die hij betitelt als homines novi, zich voor een deel 
verzamelend in het dispuut FORUM. Daar, in FORUM, werd het erfdeel der vaderen getrouwer 
bewaard dan bij de directe afstammelingen der vaderen. Deze laatsten hadden klaarblijkelijk meer 
behoefte om hun positie af te bakenen als de nieuwe gereformeerde intellectuelen. Het conflict 
Geelkerken was vanuit deze optiek bezien niet meer dan het sluitstuk van een proces dat vanaf 1897 in 
het studentenleven reeds zichtbaar was  geworden.32 Mij valt op dat Geelkerken er weinig blijk van 
heeft gegeven oog te hebben voor sociale verschillen in de gereformeerde wereld en de gevolgen 
daarvan voor een kerkgemeenschap. Zijn wereld was de wereld van de sociale toplaag, zijn strijd was 
een strijd om waarheid en recht zoals dat door die toplaag werd begrepen. Hijzelf was een van de 
kolonels. 
 
Milieu, financieel gezien 
Het derde punt waarvoor ik hier aandacht wil vragen, een punt dat bij mijn weten tot nog toe 
onderbelicht is gebleven, was het feit dat Geelkerken al jong over een eigen vermogen kon 
beschikken. Nadat zijn vader in 1892 was overleden, werd, naar verluidt, het beheer van het vaderlijk 
erfdeel al spoedig door hun oom, toeziend voogd, overgenomen uit handen van de wat al te gulle 
moeder.33 Dit erfdeel werd Geelkerken op een goed moment uitgekeerd, evenals het erfdeel van zijn 
tante.34 Omdat hij over eigen geld beschikte, kon hij het zich permitteren na zijn studie zowel in het 
huwelijk te treden als zijn proefschrift te schrijven. Dat na deze drie jaar, die overigens door anderhalf 

                                                                    
32 Kuiper, De voormannen, 460-462, 555-557. 
33 Gesprek met mevrouw Geelkerken-Brusse d.d. 15 januari 2001.  
34 Het vermogen van Geelkerkens vader was bij overlijden f 211.570,- . Zie het Utrechts archief, Memories 

van successie (toegangsnr 337-3), inventarisnr 467.  Er waren drie kinderen. Toen Geelkerkens tante 
overleed (op 25 januari 1896) werd haar vermogen (f 145.788,- verdeeld onder haar broer en de kinderen 
van haar overleden broer. Geelkerken erfde ruim f 21.000,- T.a.p., inventarisnr 481. Nader onderzoek, 
onder andere naar het vermogen van zijn moeder en dat van zijn vrouw is noodzakelijk. 
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jaar ziekte werden gevolgd35, dit vermogen niet verteerd was, blijkt uit het feit dat Geelkerken liever 
een huis kocht in Amsterdam dan dat hij er een huurde. Hij kocht het pand Sophialaan 41, een bezit 
waar een Amsterdamse predikant zich niet voor hoefde te schamen.36 Overigens gaat het verhaal dat 
Geelkerken, net als zijn moeder, niet met geld kon omgaan. Hij leende veel uit zonder terug te vragen, 
hij schonk waar het nodig was om te schenken, onder meer aan de afgezette Netelenbos.37 Dat was ook 
Geelkerken: een man met een groot hart.  
 
Deze opmerkingen ontlokken me twee vragen, die nauw met elkaar samenhangen.  
 De eerste vraag is deze: in hoeverre heeft het Geelkerken zelf gevormd en zijn keuzes bepaald? 
Hij kon zich een afzetting waarschijnlijk wel permitteren, althans voor de kortere termijn. Maar 
anderen? Wat moest de armlastige dorpsdominee Catharinus Mak, met vrouw en kind, zonder 
toekomstperspectief?38 Op het belang van dit op het eerste gezicht banale aspect wijst impliciet ook 
W.F. de Gaay Fortman, wanneer hij vertelt dat zijn vader hem af ried 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’.39 Dit lijkt 
een directe toespeling te zijn op de financiële positie van Geelkerken.  
 De tweede vraag is: wie heeft nu eigenlijk Hersteld Verband gefinancierd?40 Bij mijn weten is dit 
nog nooit onderzocht. Kende het Verband een mevrouw Zeelt, wier vrijgevigheid overigens door 
genoemde tante van Geelkerken bewaakt werd als zij vermoedde dat er misbruik van werd gemaakt?41 
 
In uniform 
Ik voeg hier nog iets aan toe uit het geschreven portret dat H.G. Cannegieter in 1926 van Geelkerken 
publiceerde. Aan dat portret zijn elf afbeeldingen toegevoegd. Twee daarvan zijn spotprenten. De 
overige negen zijn door Geelkerken zelf ter beschikking gesteld. Vier van die negen laten Geelkerken 
zien in militair uniform. Op een van de spotprenten wordt Geelkerken als een strijdende ridder 
afgebeeld.42 Het gaat me om de keuze van de portretjes: Geelkerken in uniform. Dit aspect van 
Geelkerken, zijn betrokkenheid bij de strijdkrachten, in dat artikel naar voren gebracht als teken van 
zijn open houding naar de wereld toe. Hij wist tenminste -zo stelde Cannegieter- wat onder de gewone 
mensen leefde. Ik zou zeggen: Geelkerken had een voorliefde voor het gevecht. En ik zeg dat niet 
alleen op grond van deze foto’s. Het  leven van Geelkerken valt te bezien als een aaneenrijging van 
conflicten. Er zijn conflicten geweest met Bavinck, met de theologische faculteit van de VU, met zijn 
directe collega Van Dijken, over de Synode van Leeuwarden met J. Ridderbos, met V. Hepp over de 
toneelvoorstelling ‘Saul en David’ door VU studenten, met talloze gemeenteleden, met de classis, met 
de synode, en met Buskes.43 Kortom, van zijn studententijd tot kort voor zijn emeritaat regen zich de 
                                                                    
35 Geelkerken zelf wijdt deze ziekte aan de grote inspanningen rond zijn proefschrift. Zijn schoondochter 

verhaalde hoe deze periode er een is geweest van een diepe religieuze crisis.  
36 Naaste collega Van Dijken woonde aanvankelijk op de Koninginneweg 123, later, vanaf 1915 op de 

Emmalaan no 1. 
37 Zie over hem C.J. de Kruijter, ‘De erfenis niet geweigerd. Ds Jan Bernard Netelenbos (1879-1934), in: 

JGGKN 6 (1992) 83-129. 
38 Zie over Mak Geert Mak, De eeuw van mijn vader (Amsterdam/Antwerpen 1999)97-121, die overigens 

wijst op pastorale motieven bij C. Mak. De vraag naar de financiën wordt ook gesteld door Herngreen, Een 
handjevol verkenners, 48. Overigens waren er die de ongewisse stap wel waagden. Nader onderzoek naar 
de financiële positie van alle betrokken predikanten, ook in later jaren, lijkt nuttig.  

39 W. Breedveld en J. Jansen van Galen, Gaius. De onverstoorbare gang van W.F. de Gaay Fortman (z.p. z.j 
(1996?)) 35. 

40 Over het vermogen van Hersteld Verband zie J.G. Geelkerken en S.F.H.J. Berkelbach van der Sprenkel, De 
hereeniging van de Nederlandsche Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland (in hersteld 
verband) (‘s Gravenhage 1946) 55;. Buskes spreekt in Hoera voor het leven, 121, over een precaire 
financiële situatie. 

41 Van der Does, De Afscheiding in haar wording en beginperiode ( Delft z.j. = 1933) 233-235. 
42 H.G. Cannegieter, Karakterschets. J.G. Geelkerken (Dordrecht 1926 = overdruk uit Morks Magazijn, april 

1926). 
43 Zie over de gespannen relatie tussen beiden: E.D.J. de Jongh, Buskes dominee van het volk. Biografie ( 

Kampen 1998), in het bijzonder de bladzijden 166-169). Over een van de conflicten met Buskes zie men de 
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conflicten aaneen. Wie zich in deze materie verdiept, en mensen niet laat opgaan in de rol die zij 
binnen het krachtenveld van hun tijd spelen, moet wel haast tot de conclusie komen dat Geelkerken 
een conflictueuze kant had.  
 
 
Wat zegt dit over Geelkerken? Eerste voorlopige conclusie 
Geelkerken was een welgestelde, erudiete, vrome en strijdbare predikant, die zichzelf gaarne 
profileerde als een ruimdenkend, oecumenisch ingestelde gereformeerde broeder. 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. Als prediker was hij bij velen geliefd. Hij 
bezat het vermogen de Schrift naar het concrete leven te vertalen. Ook over zijn pastorale werk zijn 
lovende getuigenissen te vinden. Zijn strijdbaarheid heeft tot een reeks van conflicten geleid.  
 
 
IV. ASPECTEN VAN ZIJN OPTREDEN 
Ik kom tot het vierde deel van mijn toespraak. Daarin wil ik pogen Geelkerken nog iets meer te 
benaderen door te kijken naar zijn gedrag. Ik doe dat door aandacht te besteden aan vier aspecten: a) 
de verhouding tot collega Van Dijken (1864-1931) b) de beroemde Getuigenispreek en c) de breuk 
met Van Dijken e) Geelkerkens beroep op het kerkrecht. Ik zal deze aspecten niet uitputtend 
behandelen, maar de beschrijving ervan toespitsen op enkele punten.44 In hoeverre dat kenmerkende 
punten zijn, moet nader onderzocht worden.  
          
Geelkerken versus Van Dijken 
Geelkerken ging in 1915 naar Amsterdam. Hij werd predikant van de Gereformeerde Kerk van 
Amsterdam-Zuid (Overtoom). Over deze kerk is weinig bekend. We weten dat reeds voor de komst 
van Geelkerken deze gemeente spanningen kende, o.m. over de bouw van een tweede kerk, en over de 
komst van een tweede predikant. Kuiper heeft de Parkkerk gemeente een elite-gemeente genoemd45, 
maar hoe zat dat nu precies?46 Hoe was de sociologische opbouw en de geschiedenis van deze 
gemeente? De Schinkelkade is toch echt een andere straat dan de buurt rond de Vondelpark. Daarbij 
komt dat tot 1900 ook de bevolking van de burgerlijke gemeente Nieuwer-Amstel, voorzover 
gereformeerd, tot deze gemeente behoorde. De Schinkelkerk omvatte een groot stuk platteland.47 
Nader onderzoek is hier vereist, maar het zou wel eens kunnen zijn dat een deel van de wortels van het 
conflict Geelkerken in deze verhoudingen hebben gelegen. Volgens Groenendijk was Geelkerken 
bekend met de spanningen in de gemeente, want voor een eerste beroep had hij bedankt. Een tweede 
beroep nam hij wel aan.48 De onverschrokken strijder had, anders dan Samuel, aan twee keer genoeg. 
De Heer riep hem. De dienstknecht des Heren ging. Zo heeft hij zijn gang naar Amsterdam beleefd.49  
 
Geelkerken trof daar collega Van Dijken, sedert 1903 aan deze kerk verbonden. Geelkerken, zoon van 
een notaris uit Utrecht, versus Van Dijken, zoon van een boer uit de vlek Leegkerk. Geelkerken, 
leerling van het Gereformeerd Gymnasium versus Van Dijken, leerling van het Christelijk 
Gymnasium te Zetten; Geelkerken, de Jumboon, versus Van Dijken, Forens. Geelkerken, de jongere, 

                                                                                                                                                                                                                   
correspondentie tussen Geelkerken en Buskes in het archief Buskes, doos 136, HDC. Zie aldaar ook de 
brief van J.H. Gunning J.H.zn, van 12 januari 1938. Beiden, Geelkerken en Buskes, zijn volgens Gunning 
overspannen. Buskes, die nooit over de pijn van ‘Assen’ is heen gekomen, heeft later toegegeven dat het 
voor de synode heel moeilijk moet zijn geweest met Geelkerken in gesprek te komen, zie De Jongh, 167. 

44 De grote lijnen zijn te vinden bij Groenendijk en Kuiper.  
45 Kuiper, De voormannen, 272. 
46 De Gaay Fortman, in: Breedveld en Van Galen, Gaius, 30, legt een direct verband tussen de sociologische 

verhoudingen en de bouw van de Parkkerk. 
47 Zie G.C. van Leeuwen, Wat was er aan de Hand naar Leiden? Schetsen en beelden uit het honderdjarig 

bestaan van de Handwegkerk 1899-1999 (Amsterdam 1999) en G. Harinck, ‘De wording van de 
Gereformeerde Kerk te Amsterdam-Zuid’, in: Honderd jaar Gereformeerde Kerk in Amsterdam-Zuid. Pas 
in 1896 werd een groot deel van de burgerlijke gemeente Nieuwer Amstel door Amsterdam geannexeerd.  

48 Groenendijk, Vasthoudend en voortvarend, 47-48. 
49 Een kwart eeuw, 22. 
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uit de tweede generatie VU-studenten, versus Van Dijken, die in 1887 aankwam. Geelkerken, de 
getalenteerde kanseltijger, versus Van Dijken, die naar het oordeel van sommigen preekte alsof hij 
voor de zondagsschool een verhaal moest vertellen.50 Van Dijken, die weliswaar zijn kandidaats 
theologie magna cum laude deed, maar er niet toe gekomen was te promoveren; Geelkerken, die 
eveneens zijn kandidaats magna cum laude deed, maar bovendien cum laude promoveerde.51 

                                                                    
50Breedveld, Gaius, 30. G.J. Schutte maakt in Marken. De geschiedenis van een eiland (Amsterdam 1998) 
enkele opmerkingen over Van Dijken als predikant van Marken. Reg.i.v. 
51Vrije Universiteit, Archief Senaat, studentenkaarten met examens (op microfiche). 
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Op grond van de analyse van Kuiper kan men stellen dat hiermee een moeilijke situatie zou ontstaan. 
Een verdeelde gemeente, èn twee predikanten met een heel verschillende achtergrond. De verhouding 
tussen de beide predikanten is inderdaad van meet af aan niet eenvoudig geweest. Het schijnt dat Van 
Dijken zich openlijk tegen het tweede beroep op Geelkerken heeft gekeerd, en hem later ijzig toesprak 
bij zijn intrede.52  Als dit juist is -de bron van dit gegeven is verdacht - was de toon van meet af aan 
gezet. De sociologische conflictstof was vertaald naar de sociaal-emotionele sfeer53. Niet door 
Geelkerken, maar door Van Dijken. Althans, bij hem kwam dat als eerste naar buiten. Het was slechts 
wachten op een aanleiding die het latente conflict tot verdere openbaring zou brengen. Maar ook als 
dit niet juist is, lag het voor de hand dat het tussen deze twee predikanten niet zou boteren. Dit leidt tot 
de volgende vragen: 
• Heeft Geelkerken beseft in welke situatie hij zou belanden? Was hij naïef? Vol vertrouwen? 

Overmoedig?  
• Hoe groot was eigenlijk zijn sociale intelligentie? Of was dat een aspect van het predikant-zijn 

waar hij minder affiniteit mee had? 

                                                                    
52C. Kwikkel in een brief d.d. 2 juli 1925 aan de kerkenraad. Groenendijk, Vasthoudend en voortvarend, 48, 
verwijst tevens naar de genoemde brochure van Van den Berg, blz. 4, maar deze spreekt daar in algemene 
bewoordingen over de samenwerking van twee predikanten, niet over de houding van Van Dijken.  
53Voor deze term zie men Ritsema van Eck en Huguenin, Conflicthantering, 19. 
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Het conflict tussen de beide predikanten en de spanning in de gemeente werd manifest met het 
optreden van Netelenbos, rond wie zich een discussie in de Overtoomsche Kerkbode ontwikkelde. 
Opnieuw zette Van Dijken de toon. Hij viel Netelenbos openlijk aan op diens integriteit. Deze zou 
alleen maar in de hervormde kerk hebben gepreekt om meer bekendheid te verkrijgen.54 Van Dijken, 
die een scherpzinnig debater wordt genoemd, overschreed hier de grenzen van het betamelijke. Wat in 
wezen een discussie was over de pluriformiteit der kerk, werd door hem vertaald in een persoonlijke 
aanval. Zoals hij dat trouwens ook al zou hebben gedaan bij de intrede van Geelkerken. Geelkerken 
nam het voor zijn dispuutsgenoot op. Hij noemde diens optreden een ‘manifestatie voor de eenheid’.55  
 Mocht Geelkerken er ooit aan gedacht hebben de verdeelde gemeente tot nieuwe eenheid te 
brengen, dan heeft hij hier zijn kans verspeeld! Hoeveel Van Dijken ook te verwijten valt met zijn 
aanval op Netelenbos, en dat is heel veel, met dat Geelkerken zijn collega Van Dijken openlijk 
tegensprak, was de kans op vrede verloren. Later zou Geelkerken het ook ter synode voor Netelenbos 
opnemen. Samen met J.C. Brussaard bekritiseerde hij namelijk de handelwijze van de Synode van 
Middelburg (1918) tegenover deze zijn dispuutsgenoot.56  
 Met de kwestie Netelenbos raakte Geelkerken geprofileerd. Aanvankelijk in zijn eigen gemeente, 
omwille van Netelenbos zelf en vanwege het conflict met Van Dijken hierover, maar naderhand ook in 
den lande. Achter het groeiende leger tegenstanders in zijn eigen gemeente begon het leger 
tegenstanders buiten zijn gemeente eveneens te groeien. 
 
Wat zegt dit over Geelkerken? Tweede voorlopige conclusie 
Dit alles pleit voor Geelkerkens oprechtheid. Voor zijn onverschrokkenheid ook. Hij ging voor 
‘waarheid en recht’. Daar stond Geelkerken voor. Maar wie kiest voor waarheid en recht, en dat in de 
openbaarheid wil uitvechten, loopt het gevaar relaties te verspelen. Dan immers worden anderen 
gedwongen partij te kiezen. Het heeft er alle schijn van dat Geelkerken zich daar niet om 
bekommerde. Geelkerken was blijkbaar iemand voor wie de inhoud van de zaak belangrijker was dan 
de relaties. Daarbij koos hij openlijk voor de confrontatie. Een groot tacticus is hij niet geweest, en 
men kan zich afvragen of hij het effect van zijn optreden vermocht in te schatten.  
 
 
De getuigenispreek 
De verwachtingen t.a.v. de Synode van Leeuwarden (1920) waren hooggespannen, zowel bij de 
vernieuwingsgezinden als bij de conservatieven. Beide groepen werden teleurgesteld. De eersten 
omdat heel duidelijk een rem werd gezet op de voortgaande vernieuwing van de kerken, de laatsten 
omdat ze van mening waren dat de synode niet hard genoeg optrad. De synode keerde zich tegen het 
lidmaatschap van de NCSV, sanctioneerde het optreden van de Classis Middelburg die Netelenbos had 
afgezet, en hield de gewenste vernieuwing van de belijdenis tegen. Bij al deze punten was Geelkerken 
betrokken, hetzij persoonlijk (Netelenbos, NCSV), hetzij via zijn kerkenraad (die een voorstel tot 
vernieuwing van de belijdenis had ingediend). Uiteindelijk besloot de synode een ‘getuigenis’ te doen 
uitgaan. Over de inhoud daarvan werden tijdens de synode heftige debatten gevoerd. Uiteindelijk werd 
een tekst, samengesteld door J. Ridderbos en ds J.H. Landwehr, goedgekeurd. Het Getuigenis 
waarschuwde tegen ongeloof, tegen allerlei nieuwe richtingen die een te groot gezag aan de ratio 
toekenden, tegen de verslapping der zeden, tegen wereldgelijkvormigheid etc.57  
 Dit getuigenis werd de kerkenraden toegezonden, met het verzoek dit op zondag voor te lezen. 
Dat gebeurde op zondag 3 oktober. Ook Geelkerken las het getuigenis voor. Daarna liet hij 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 

                                                                    
54Overtoomsche Kerkbode, 24 juni 1917. 
55Overtoomsche Kerkbode, 15 juli 1917. 
56Acta 1920, 103-105.  
57Acta, 1920, 95-101. 
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ons klein getal door uwe kracht bevrijden. 
Help ons, barmhartig Heer, 
uw groten naam ter eer; 
uw trouw koom ons te stade. 
Verzoen de zware schuld,  
die ons met schrik vervult, 
bewijs ons eens genade. 
 
Daarna vervolgde hij de dienst, niet als vervuller van synodale wensen, maar als dienaar van Christus, 
met een preek over Marcus 9: 14-29, de genezing van een bezeten knaap. Geelkerken paste dit verhaal 
toe op het optreden van de kerk: machteloos, in een wereld in nood. De reacties op deze preek waren 
heftig, zowel in de Parkkerk, als in den lande. Het leidde tot een felle brochurestrijd tussen Geelkerken 
en J. Ridderbos, de opsteller van het Getuigenis. 58 
 Waar het mij hier om te doen is, is het feit dat Geelkerken de kansel en de verkondiging gebruikte 
om zijn teleurstelling over de Synode van Leeuwarden vorm te geven. De preekstoel als steekstoel. 
Het is mij opgevallen dat Geelkerken dat vaker heeft gedaan. Terecht heeft Puchinger erop gewezen 
dat hier een opvallend verschil tussen Geelkerken en Schilder ligt. De laatste heeft de verkondiging 
nooit gebruikt om te polemiseren, de eerste kon dat niet nalaten. 59 Juist waar het gaat om zaken die 
heftig in discussie zijn, laat zich begrijpen hoe machteloos de toehoorder zich moeten hebben gevoeld. 
Tevens valt op dat hier, net als in de autobiografische schets, de tegenstellingen binnen de kerk een 
wel heel zwaar en religieus accent kregen. Het geweld van de synode van Leeuwarden riep 
tegengeweld op. Dat hier de wegen scheidden, zal duidelijk zijn. Opnieuw vinden we hier 
kenmerkende aspecten van Geelkerkens optreden: 

                                                                    
58J. Ridderbos, Kerk en wereld. Dr Geelkerkens aanval op de Generale Synode afgewezen (Kampen 1920); 
Geelkerken Machteloosheid en krachtsontplooiing der kerk (Amsterdam z.j.=1920) en Om het Getuigenis. Een 
woord van toelichting en verweer (Amsterdam 1921). 
59George Puchinger, Jonge jaren 1921-1945 (Soesterberg 2001) 136. 



 
14 

• Onverschrokkenheid 
• Een religieuze fundering van zijn overtuiging 
• Een onmiskenbare actualisering van zijn prediking 
Maar ook: 
• Forceergedrag, dat zichtbaar wordt in een veroordeling van de Synode van Leeuwarden door 

deze vanaf de kansel en met het Woord Gods in de hand uit te spreken. 
 
        
De breuk met Van Dijken 
Een andere botsing tussen de beide predikanten betrof hun visie op de gezangenkwestie. Geelkerken 
had namelijk meegewerkt aan een nieuwe gezangenbundel. Van Dijken wilde daarvan niet weten, en 
betoogde in de Overtoomsche Kerkbode dat het zingen van gezangen tijdens de eredienst onjuist was. 
Natuurlijk citeerde hij daarbij H. de Cock, wiens pittige uitspraken over de ‘sirenische minnezangen’ 
Geelkerken ongetwijfeld bekend zijn geweest.60 Geelkerken repliceerde, en ondergroef Van Dijkens 
historisch betoog met kennis van zaken. In feite werd Van Dijken voor het oog van de toch al 
verdeelde gemeente gekleineerd. Dat gebeurde bepaald niet zachtzinnig. Geelkerken noemde de 
artikelen van Van Dijken ‘oppervlakkig en onoordeelkundig gebabbel’; hij verweet hem op ‘ergerlijk 
insinuerende wijze’ over anderen te schrijven; Van Dijkens stukjes waren zijns inziens door en door 
verward en onlogisch gesteld; ze wemelden van onjuistheden, verdachtmakende zetjes e.d.  Aldus 
Geelkerken over zijn collega. Genoeg om te laten zien welke toon een getergde Geelkerken in de 
openbaarheid kon aanslaan. Het liep uit op een heuse kerkelijke rel, en hoewel de beide dienaren des 
Woords zich formeel met elkaar verzoenden, was de verhouding niet meer te redden. En, zoals dat 
vaker gaat bij een breuk tussen twee predikanten, het leidde tot een breuk in de gemeente, versterkt 
door het feit dat de gezondheid van Van Dijken vanaf dat moment steeds slechter werd. Dit leidde tot 
gevoelens van onmacht bij Geelkerkens tegenstanders, en tot de daarbij behorende gossip. Hij zou de 
gang van zaken rond de verkiezing van ambtsdragers zo manipuleren dat alleen medestanders in de 
kerkenraad kwamen.61 De sfeer verslechterde per maand. Er deden zich heftige discussies op de 
kerkenraadsvergaderingen voor, er waren voortdurend ingekomen stukken met bezwaren tegen 
Geelkerken, er was een voortdurende strijd om de macht. Eind 1923, aldus Groenendijk, hadden 
Geelkerken en de zijnen binnen de kerkenraad vrij spel.  
 
Derde voorlopige conclusie 
De schermer Geelkerken had zijn tegenstander een beslissende stoot toegebracht, zo hard, dat deze het 
toernooiveld verliet. Daarbij moeten drie kanttekeningen worden gemaakt.  

                                                                    
60Overtoomsche Kerkbode, 30 april, 14 mei, 28 mei 1922. 
61Het verdient aanbeveling dat deze geruchten op hun waarheidsgehalte worden onderzocht.  
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• Geelkerken heeft welbewust het spel om de macht gespeeld, en daarbij de gemeente betrokken. 
Maar een predikant die een deel van zijn gemeente, niet verliest, maar bewust buiten spel zet, 
kan hoogstens een Phyrrus-overwinning behalen. Dit bevestigt het beeld dat ik boven al schetste 
over een zekere naïviteit van Geelkerken waar het gaat om de verhoudingen tussen mensen.   

• De wijze waarop Geelkerken polemiseerde, doet vermoeden dat hij de spanningen in de GKN 
en in de Amsterdamse kerk niet zozeer als pijnlijk dan wel als een uitdaging zag. Ik heb niet de 
indruk gekregen dat Geelkerken op de spanningen in de Parkkerk een apaiserende invloed heeft 
uitgeoefend. Integendeel. Hij mengde zich met hartstocht in het strijdtoneel. Het was een 
gevecht, dat hij in zijn voordeel wilde beslissen. In dit verband verwijs ik nogmaals naar de 
portretjes in het artikel van Cannegieter. Hij genoot van de strijd. 

• De toon die Geelkerken soms aansloeg was niet slechts hartstochtelijk of onwijs, deze was bij 
wijlen grof en beledigend. Natuurlijk, we mogen hier wijzen naar Van Dijken. Maar ik zou me 
vooral tot Geelkerken beperken. In dit geval was sprake van grove bewoordingen. Zo overtuig 
je niemand, zo maak je vijanden. Ik kom hier nog op terug, want Geelkerken kwam niet alleen.  

 
 
Het kerkrecht 
Geelkerken heeft zich bij herhaling verzet tegen de door zijn tegenstanders gevolgde procedures. Hij 
beriep zich daarbij op het Doleantie-kerkrecht, en dat beslist niet ten onrechte. 
 Immers, hij werd door zijn kerkenraad gesteund, en het beroep op de classis door Marinus was dan 
wel is waar terecht, maar toen deze 18 ouderlingen over de beruchte preek had gehoord, was de zaak 
in feite afgedaan. Men kan dan wel met Van Drimmelen van mening zijn dat er in de geschiedenis van 
het gereformeerde kerkrecht veel voor valt te zeggen dat een synode zaken van algemeen belang naar 
zich toetrekt, het punt is dat tijdens het spel de spelregels werden gewijzigd. Daar ligt de grote 
kerkrechtelijke dwaling van Assen.62  
 
Over Geelkerken en de kerkorde zal door een van de andere sprekers nog iets naar voren worden 
gebracht. Waar het mij om te doen is, is het feit dat Geelkerkens beroep op de kerkorde tevergeefs 
was. Waarom? Een kerkorde wordt geloofd vrucht van de Heilige Geest te zijn, die de kerk ook in de 
bestuurlijke waarheid wil leiden. Een kerkorde bedoelt rechtsposities vast te leggen, in dit geval, het 
recht van de plaatselijke gemeente, van kerkenraden en predikanten, van classes en synoden. Had men 
daar dan geen oren meer naar? Wilde men daar dan niet meer naar luisteren? Ik zeg ronduit: neen. 
Men had lak aan de kerkorde. En vanuit de conflicttheorie bezien is dat zeer verklaarbaar. Want waar 
in uit de hand lopende conflicten verwezen wordt naar de kerkorde, wordt niet gewerkt aan een 
oplossing van het conflict, maar wordt een derde partij erbij betrokken. Wat bedoeld is als een staf om 
te gaan, wordt een stok om te slaan. Geelkerken investeerde niet in de goede relatie met zijn 
opponenten, al was het maar door in gesprek met elkaar te blijven. Hij bond de strijd aan. Dan is de 
zaak verloren. Men kan gelijk hebben zoveel men wil, men krijgt het niet, omdat de mensen elkaar 
niet kunnen vinden. Een kerkorde is dan een wassen neus. Dat Geelkerken zich bleef beroepen op het 
kerkrecht, bevestigt de indruk die ik al eerder verwoord had. Hier lag het zwakke punt van zijn 
optreden.  
 
 
 
IV. Samenvatting 
 
Vanuit de conflict-theorie wordt behalve voor inhoud en proces aandacht gevraagd voor de personen. 
Wie waren ze? Wat voor karakters waren het? Wat gebeurde er tussen hen? Ik hoop voldoende 
duidelijk gemaakt te hebben dat er ook in de kwestie Geelkerken alle reden voor is naar de 
hoofdrolspelers te kijken. Dat ik hier alleen naar Geelkerken heb gekeken, is een beperking die het 
beeld enigszins scheef trekt. Geelkerken kwam niet alleen. Maar zo is het, en ik wil proberen het beeld 

                                                                    
62L.J. van Drimmelen, ‘Kerk of kerken’, in: Kerk in orde. Opstellen voor E. Hazelaar ter gelegenheid van zijn 
afscheid als algemeen secretaris van de Gereformeerde Kerken in Nederland (Kampen 1987) 68-76; over de 
functie van de kerkorde Kuiper, De voormannen, 340-342. 
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te schetsen dat bij mij van hem is ontstaan. Ik noem drie punten die in het voorgaande reeds eerder aan 
de orde kwamen.  
 
 
1.Geelkerken was een welgestelde, erudiete en vrome predikant, die zichzelf gaarne profileerde als een 
ruimdenkend, oecumenisch ingestelde gereformeerde broeder. Hij behoorde tot de kerngroep der 
gereformeerden, die zich tijdens hun studententijd in JUMBO had verzameld, en een open oog had 
voor de beperkingen van het gereformeerde leven en de nood der wereld. 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. Als prediker en als pastor was hij bij velen geliefd. 
2. Geelkerkens keuze voor Amsterdam Overtoom bracht de onder de gereformeerden levende latente 
conflicten heel dicht bij huis. Met gretigheid heeft hij zich in de strijd geworpen. De wijze waarop hij 
dat deed wordt gekenmerkt door de conflictbenadering en forceergedrag. Hij werd daarbij geholpen 
door zijn scherpe pen, zijn analytisch vermogen, de aanhang binnen zijn gemeente, en zijn kennis van 
de kerkorde. De ‘zaak’, wat dat dan ook mocht zijn, was allang naar de achtergrond verdwenen. Al 
heel spoedig kwamen partijen terecht in een persoonlijke strijd die of gewonnen of verloren kon 
worden. Het minste dat gezegd moet worden is dat Geelkerken daar zelf een belangrijke bijdrage aan 
heeft geleverd.  
3.Dat brengt mij tot een opmerking over zijn intelligentie. Want hoe zeer ook opgegeven is van de 
intelligentie van Geelkerken en van zijn eruditie, bij zijn sociale intelligentie kan men toch wel enige 
vraagtekens plaatsen. Het lijkt af en toe dat hij zich niet bekommerde om het effect van zijn woorden. 
Het ging hem om de inhoud. Om waarheid, en recht. Ik vermoed dat hij op dit punt naïef was. Een 
persoonlijkheid als Brussaard is uiteindelijk de dans ontsprongen. Ook Van Gelderen overleefde. Zij 
kozen, anders dan Geelkerken, voor het behoud van de relatie. Zij beschikten over een andere vorm 
van intelligentie.  
 
Dit alles brengt mij tot een laatste vraag.  
Buskes heeft eens opgemerkt dat zo veel gereformeerden in gedachtenisboekjes en artikelen getypeerd 
worden als geharnaste strijders en stoere calvinisten.63 Harinck legt hier een verband met Kuyper. 
Deze was, i.t.t. Bavinck, als strijder voor eigen overtuiging, vooral geïnteresseerd in het toernooi. 
Maar gold dit ook niet van zo velen in de tweede generatie? Geelkerken past zeker in dat plaatje, maar 
hij was toch niet de enige? Wanneer dan het conflict Geelkerken t.z.t. uitvoerig beschreven zal 
worden, zal ook deze vraag uitvoerig aan de orde moeten komen. In hoeverre heeft de Doleantie 
bepaalde typen aangetrokken, in hoeverre heeft de Doleantie bepaalde karakters gevormd, tot in het 
derde en vierde geslacht? Is het niet zo, dat de strijdbaarheid, die dit volk zo veel steun gaf tijdens de 
uittocht uit Egypte, ook de ondergang van dit volk is geworden?  
 
 
Slot 
Tot slot. Het wachten is, op de grote studie naar Geelkerken, waarin inhoud, proces en relaties hun 
rechtmatige plaats zullen krijgen. Dan zal inderdaad het inzicht zijn toegenomen. Of we dan zullen 
weten waar de oorzaak van het conflict lag? Of we dan dichter tot Geelkerken zullen kunnen komen? 
Ik meen van wel, maar spreek dat uit in het besef dat de historicus nooit verder komt dan een 
reconstructie van de werkelijkheid. De werkelijkheid zelf is vele malen gecompliceerder. Vooralsnog 
ben ik van mening dat D. Nauta gelijk had toen hij een groot accent legde op de persoonlijke 
verhoudingen. Zijns inziens had dit conflict voorkomen kunnen worden. Het liep uit de hand omdat de 
verhoudingen stuk waren.64 Zo is het. Want als relaties verbroken zijn, als verhoudingen beschadigd 
raken, kan men over de inhoud van het meningsverschil praten en vergaderen zoveel men wil, eens 
worden zal men het niet, omdat men het niet meer eens worden wil.  
 
M.J. Aalders             
12 maart 2001 

                                                                    
63Buskes, Gedachten over de geestelijke achtergrond van het conflict (Baarn 1928 = tweede druk).  
64G. Puchinger, Is de gereformeerde wereld veranderd? (Delft 1966) 269-271.  
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