
 

 

Tussen Jan Geelkerken en Jenő Sebestyén. Twee leerlingen van Abraham Kuyper  

 

Door Maarten J. Aalders 
 

Het was ergens tussen Kerst en Oud en Nieuw van het jaar 2000. George Harinck belde met 

de vraag of ik op een ‘congresje’ iets kon vertellen over dr. J.G. Geelkerken (1879-1960). Hij 
had eerst Jasper Vree benaderd, maar die had andere verplichtingen en noemde mijn naam.  

Ik nam de uitnodiging aan. George noch ik konden niet bevroeden hoe die suggestie tot een 

jarenlange verbondenheid zou leiden. Een verbondenheid die bestaat tot op de dag van 
vandaag. Ook dit jaar hoop ik te gast te zijn op een ‘congresje’ dat door George wordt 

georganiseerd. Toen was het Jan Geelkerken, nu gaat het over de Hongaar Jenő Sebestyén 

(1884-1950). Twee leerlingen van Abraham Kuyper. De eerste volgde nog colleges van 

Kuyper, de ander heeft hem pas ontmoet toen hij al op hoge leeftijd was gekomen. De 

eerste ontwikkelde zich tot een leerling die afstand van Kuyper nam, de ander tot een 

volgeling die het liefst heel Kuypers gedachtengoed in Hongarije wilde implementeren.  
 

Geelkerken woonde in Amsterdam en zat bij Kuyper in de collegebanken. Sebestyén was 

Hongaar en studeerde theologie in Boedapest. Aansluitend, van 1907-1910, studeerde hij 
ook nog in Utrecht, daartoe in staat gesteld door het Stipendium Bernardinum. Utrecht was 

toen nog steeds een hecht hervormd bolwerk, met de ethische J.J.Ph. Valeton jr. als de grote 

man. Maar met de benoeming van Hugo Visscher, tijdens het kabinet Kuyper, werd een bres 
in dat bolwerk geslagen: Visscher was een hervormde volgeling van Kuyper. Eigenzinnig, 

nooit slaafs, een ‘calvinist op eigen houtje’, zoals hij wel genoemd is. Zo kwam het dat de 
jonge Hongaarse student – hij was 23 jaar oud toen hij in Utrecht ingeschreven werd, daar 

kennismaakte met het neocalvinisme en hoorde van Abraham Kuyper.  
 

Rond 1913 moet Sebestyén het plan hebben opgevat  een Hongaarse vertaling van Kuypers 

Stone-lectures te vervaardigen. Het eerste briefcontact tussen hen beiden ging daarover en 
dateert uit 1913. In een verklaring van 8 oktober 1913 verleende Kuyper de gevraagde 

toestemming. Gaarne ontving hij als tegenprestatie tien exemplaren. Sebestyén trok een 

paar medewerkers aan en het boek verscheen in juni 1914. 
 

De keuze voor dit boek van Kuyper is programmatisch. Het neemt in het oeuvre van Kuyper, 

aldus Harinck, een centrale plaats in en is de beste entree tot de wereld van Abraham 

Kuyper. Deze gebundelde lezingen bieden in kort bestek een kennismaking met Kuypers 
streven en met zijn visie op enkele aandachtsvelden in zijn leven en werk: geloof, kerk, 

historie, wetenschap, cultuur, politiek en toekomst. Het zijn lezingen niet over het 



 

 

calvinisme in kerkelijke of confessionele zin, maar over het calvinisme als levens- en 

wereldbeschouwing, als een cultuurvormende macht. Kuyper was, toen hij deze lezingen 

hield, in de kracht van zijn leven en was bezig zijn idealen op sommige terreinen te 
verwezenlijken. Sebestyén had van heel nabij de grote invloed kunnen constateren die 

Kuyper met dit calvinisme in Nederland had verworven. Daar kon Hongarije wat van leren, 

zo vond hij. Hier, bij Kuyper, meende hij te vinden wat hem voor ogen stond.  
 

Zijn plannen werden door de Eerste Wereldoorlog gedwarsboomd. Maar daarna kwam deze 

Nederlandse oriëntatie hem te stade. Hongarije was verwoest en failliet, er was dringend 
hulp nodig voor de wederopbouw. Die kwam onder meer uit Nederland, en Sebestyén was 

daarbij nauw betrokken. Tevens zocht hij steun voor de verwezenlijking van zijn droom kerk, 

staat en maatschappij in Hongarije in neocalvinistische zin te hervormen. Over het resultaat 

van zijn streven verschillen de geleerden van mening. Sommigen menen dat hij in het geheel 

niets bereikt heeft, anderen wijzen erop dat juist als gevolg van zijn theologisch streven de 

kerk als geheel een confessioneler kleur kreeg. In gereformeerde kring werd Sebestyén een 
bekende Nederlander. Bij zijn dood schonken verschillende kranten aandacht daaraan. En 

het studentenblad Polemios, onder redactie van de oprichter van het HDC, George 

Puchinger,  besteedde zelfs een heel nummer aan deze Hongaarse neocalvinist.  
 

Toen ik me aan het begin van deze eeuw in Geelkerken verdiepte, kwam ik op het spoor van 

diens archief. Een paar jaar later, toen het archief door de familie was overhandigd aan het 
HDC, nodigde George me uit daar eens naar te kijken. Het bleek om zo’n 100 dozen te gaan, 

want Geelkerken had veel bewaard. Het leidde tot de publicatie van een omvangrijke 
biografie en een iets minder omvangrijk boek over het Hersteld Verband. Een paar jaar later 

nodigde George me uit in Boedapest de brieven van Abraham Kuyper en zijn dochters in het 
archief van Sebestyén te scannen ten behoeve van het HDC. Er bleken uiteindelijk meer dan 

1000 Nederlandstalige brieven van zo’n 80 verschillende Nederlanders in dat archief te 

vinden. Daaraan werden nog zo’n 250 andere brieven toegevoegd uit het Ráday Levéltár, 
deels van collegae van Sebestyén, deels uit diens verzameling internationale 

correspondentie.  

 
Al die jaren, van de eerste kennismaking met Geelkerken tot op de dag van vandaag, heeft 

George zijn kennis van zaken betreffende het neocalvinisme ruimhartig ter beschikking 

gesteld. Vele vrijwilligers en vele onderzoekers heeft hij, net als mij, een plek gegund in ‘zijn’ 

HDC. Delen is vermenigvuldigen, leerden we vroeger op catechisatie, en in de arbeid van 
George is dat zichtbaar. Het was een voorrecht met hem te werken.  



 

 

 
 


