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Geachte aanwezigen, 
 
Geelkerken heeft vanaf zijn komst naar de Gereformeerde Kerk van Overtoom in 1915 tot aan 
zijn overlijden in 1960 in de Sophialaan gewoond. Sophialaan 41. De eerste keer dat ík de 
Sophialaan kwam, was in januari 1982. Professor Augustijn woonde daar, op nummer 47, en 
ik moest bij hem op bezoek om het oordeel over mijn doctoraalscriptie te vernemen. Ik had 
die nacht nauwelijks geslapen, was natuurlijk veel te vroeg, en dwaalde door het Vondelpark 
in afwachting van dat bange uur. In het park werd ik overvallen door een enorme regenbui. 
Toen het dus zover was, stond ik druipend van de regen in de hal van Sophialaan 47, vrolijk 
besprongen door een in mijn ogen gevaarlijk uitziende hond.  
 
Wat Augustijn vond van mijn scriptie weet ik niet meer, maar op een bepaald moment vroeg 
hij of ik er voor voelde om te promoveren.  Ik was verbijsterd en antwoordde terughoudend. 
Dan moet ik wel een hoogleraar vinden die mij wil begeleiden. Toen was het zijn beurt om 
verbaasd te zijn. Dat bied ik je hiermee toch aan?  
 
Deze herinnering zegt iets over de manier waarop ik tegen Augustijn aankeek.  Hij was voor 
mij en mijn medestudenten een van de beste, maar ook een van de strengste docenten. Bij Jo 
Verkuyl hoefde je alleen maar te zeggen dat je van de Here Jezus hield en voor de zending 
voelde, en dan had je al een acht. En als het bij Jan Veenhof niet zo goed wilde met het 
tentamen, kon je rekenen op een tientje om met je vriendinnetje naar de bioscoop te gaan. Zo 
niet bij Augustijn. Ook Baarda viel niet mee, zo herinner ik me, maar Augustijn vond ik de 
strengste. Hij stelde zulke hoge eisen. Hij deed dat niet alleen aan ons, maar ook aan zichzelf. 
Het leidde tot een reeks publicaties waarvan er ettelijke bekroond werden.  
 
Vaak heeft hij stukken van mijn hand gecorrigeerd. Ik herinner me nog de vraagtekentjes in 
de kantlijn. Hoe weet je dat? Je mocht alles geloven, je mocht alles zeggen, maar je moest het 
wel kunnen onderbouwen en een ander moest het kunnen controleren. Met mijn 2205 noten 
en zo’n 1000 titels hoop ik daaraan enigszins te hebben voldaan. Augustijn was een eminent 
geleerde, een begaafd docent, en een stimulerend leermeester. Het historische ambacht heb ik 
me onder zijn leiding eigen gemaakt, en ik beschouw dat als een voorrecht. Dit boek is aan 
dat onderwijs te danken.  
 



In de jaren negentig, na mijn promotie, werd ik een regelmatige gast in de Sophialaan. Dat 
was ook het moment waarop hij me uitnodigde hem te tutoyeren.  Beide deed ik met altijd 
met schroom, het tutoyeren en het bezoeken van de Sophialaan. Nog steeds besefte ik niet op 
welk een kerkhistorische grond ik me bevond. Pas aan het eind van de twintigste eeuw werd 
de Sophialaan voor mij ook de laan waar Geelkerken had gewoond. George Harinck vroeg me 
om een causerie te houden op een herdenking van de synode van Assen 1926 in het voorjaar 
van 2001. Hij had eerst een andere leerling van Augustijn benaderd, maar Jasper Vree had 
verplichtingen waar hij niet onder uit kon, en noemde mijn naam. Op dat moment wist ik 
nauwelijks iets van Geelkerken. Niet meer dan dat rond zijn persoon en optreden de familie 
van mijn grootvader gescheurd was. De ene broer van mijn grootvader zat achter de 
synodetafel van Assen en was lid van de belangrijke commissie IV, de andere broer van mijn 
grootvader ging eind oktober 1926, zonder zijn gemeente, over naar het Hersteld Verband van 
Geelkerken, om na enkele maanden beroepen te worden door de kerk van Amsterdam-
Centrum. Mijn grootvader zelf, die er ook voor voelde, mocht niet van zijn vrouw. ‘Wat jij 
doet’, zei zijn vrouw, ‘wat jij doet moet jij weten, maar ik en de kinderen, wij blijven 
gereformeerd.’ Een onmiskenbare verwijzing naar Jozua 24, ‘Ik en mijn huis, wij zullen de 
Here dienen.’ Waar een sterke vrouw al niet goed voor is. Als mijn Katwijkse grootmoeder er 
niet geweest was, was ik hervormd geweest, had ik niet aan de VU gestudeerd, had George 
mij niet leren kennen en ik George niet, en was het nooit tot deze biografie gekomen, althans, 
niet van mijn hand.  
 
Het onderzoek naar Geelkerken begon als arbeidstherapie. Wegens terugkerende depressies 
was ik afgekeurd, en ik zocht wat om te doen, een bezigheid om het altoos loerende monster 
van mijn chronische depressie onder controle te houden. George wees me op het archief van 
Geelkerken. Op beslissende momenten waren er bekenden, vrienden en geliefden die mij 
aanspoorden arbeid aan dit project voort te zetten. Ik herinner me dat ik in het najaar van 2010 
een bezoek bracht aan Herman Langeveld. Ik was een paar maanden tevoren getroffen door 
een herseninfarct, kon niet meer goed lezen en schrijven en stond op het punt om het 
onderzoeksmateriaal ter beschikken van een promovendus te stellen. Op aanraden van 
Herman stelde ik die beslissing uit. Professor Gerrit Schutte, die op dit punt van gezondheid 
ook wat ervaring had, spoorde me een paar weken later aan gewoon te blijven doen wat ik 
altijd deed: lezen en schrijven. ‘Wie weet welke functies zouden terugkeren’, zo hield hij me 
voor. Hij had gelijk. Langzamerhand ging het beter, maar helemaal de oude werd ik niet meer. 
Er waren gelukkig vrienden en bekenden die hun deskundigheid ter beschikking stelden, er 
waren vrienden en bekenden bereid om mij bij de correctie van de tekst bij te staan of 
anderszins te helpen. Ik dank hen allen. 
 
Nu is het boek af, en bovendien kregen omtrekkende verkenningen een plaats in een bundel 
opstellen over het Hersteld Verband. Het boek over Geelkerken is een dik boek geworden. 



Henk Woldring belde me op en vertelde dat het 900 gram woog, maar dat zijn boek over de 
filosofen van de VU – net een maand eerder verschenen – 1200 gram woog. Dat is niet 
helemaal eerlijk, vind ik, want je moet mijn boek over Geelkerken niet los zien van het boek 
over het Hersteld Verband. Het was één onderzoek, dat resulteerde in twee boeken.  
 
Toen ik begon, wist ik niet waaraan ik begon en wat er komt kijken voor het schrijven van 
een biografie. Ik had wel wat ervaring met het schrijven van biografische artikelen, maar dit 
was heel wat anders. Ik noem twee dingen.  
 
Allereerst heb je veel geduld nodig, en een ‘eenvoudig’ leven. Dat laatste had ik, een leven 
zonder al teveel bezigheden en verantwoordelijkheden. Velen zouden zeggen: een saai leven. 
En ze hebben gelijk. Onvoorstelbaar saai, als ik naar het dynamische leven van mijn zonen 
kijk. Maar voor mij was het voldoende. Ik kon niet meer aan. Na het ontbijt fietste ik naar de 
VU, jaar in jaar uit, om een paar uur later weer naar huis te gaan, te slapen, en des avonds 
mijn aantekeningen te ordenen en eventueel uit te werken tot het begin van een leesbaar 
geheel. Veel meer deed ik niet. Kon ik niet. En als mensen mij prijzen vanwege mijn 
doorzettingsvermogen, zeg ik altijd dat er geen alternatief was. Zo bijzonder was het niet, wat 
ik deed. Althans niet in eigen ogen.  
 
Een biografie vergt niet alleen tijd, maar ook een zekere mate van affiniteit met de 
hoofdfiguur. Daarover wordt onder de theoretici van het genre verschillend gedacht, maar ik 
meen dat het zonder affiniteit niet gaat. Daarom ben ik blij dat ík de kans heb gekregen het 
leven van Geelkerken te beschrijven en dat hij niet in handen is gevallen van iemand die van 
het predikantswerk niets af weet of van het christelijk geloof niets begrijpt. Ik noem hem 
ergens mijn collega, en zelfs mijn vriend. Ik weet wat het betekent een preek te maken en te 
houden, week in week uit. Ik weet wat het is om als jong predikant de weg te moeten vinden 
door de kerkelijke wereld. Ik weet wat het is om samen te werken met een kring van 
vrijwilligers, ik weet wat het is om te leven en te werken in een pluriforme kerk, met pausjes 
en andere goden, met zijn hartstocht en zijn jaloezie, met zijn politiek gekonkel en gedoe. Ik 
kon daarom ook de irritatie en de boosheid van Geelkerken begrijpen, beter dan me lief was. 
En ja, er waren ook momenten van vervreemding. Je leeft niet zeven jaar met een predikant 
samen zonder dat je hem af en toe tot de orde zou willen roepen. ‘Ga buiten spelen, kerel’, 
hield ik hem vaak voor. Toch meen ik, dat ik Geelkerken recht heb gedaan. Dat was in ieder 
geval mijn streven.  
 
Een van mijn gemeenteleden, die wel eens wat van mijn hand had gelezen, merkte op dat het 
gereformeerde voorgeslacht toch wel erg veel boeven telde. Dat zal wel, maar ik moest 
denken aan een uitspraak van Geert Mak die me altijd is bijgebleven. 
 



‘Het is tijd om onze historische arrogantie los te laten, om bruggen te slaan door de tijd, om 
naast de voorgaande generaties te gaan staan. De betere mens, dat zijn wij niet geworden. 
Onze grootouders en overgrootouders waren anders, maar niet slechter of minder. Dat besef 
maakt de historie gecompliceerder. Het maakt de vraag knellender: ‘Wat zouden wij gedaan 
hebben, als we in hun schoenen stonden, met hun achtergrond en met wat ze op dat moment 
wisten?’ Maar tegelijk maakt het de nabijheid groter, en doorbreekt het onze eenzaamheid in 
de geschiedenis.’  
 
 Alles wat in de dagen van Geelkerken gebeurde, gebeurt nu nog. Buiten de kerk, en binnen 
de kerk. Dat moet ons terughoudend maken in ons oordeel over het voorgeslacht.  
 
Ik eindig met een citaat van Paulus, dat ik in mijn jeugd vaak hoorde klinken: ‘Wat hebt gij 
mens, dat gij niet hebt ontvangen?’ Die levenshouding herkende ik ook bij mijn leermeester 
Augustijn. 
 
Ik dank u allen, voor uw aanwezigheid, sommigen voor hun hulp, anderen voor hun meeleven. 
Bovenal dank ik de Heer onze God voor de gunst mij verleend dit werk te mogen voltooien.  
 
 
M.J. Aalders 
Amstelveen, 22 mei 2013 
  
 


