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Inleiding

Inleiding

Gerrit Jan de Geus (*1903, †1942)
Gerrit Jan de Geus werd op 3 juli 1903 te Maartensdijk geboren als helft van
een tweeling binnen een gezin dat uiteindelijk negen kinderen zou tellen.
Zijn vader was seinhuiswachter, maar promoveerde later tot plaatsvervangend stationschef te Leiden. Daar volgde Jan de Geus lager onderwijs en
ULO, waarna hij zes jaar werkzaam was op het laboratorium van de
Keuringsdienst van Waren, aanvankelijk gewoon als spoeljongen. In die tijd
was hij ook actief in de Christelijke Jonge Mannen Vereniging, met name in
de kampen die de vereniging organiseerde. Daar ontwikkelde zich zijn
interesse in theologie en zijn kampgenoten stimuleerden hem om te gaan
studeren. Instituut en internaat Ruimzicht te Doetinchem bood mensen zoals
de Geus de nodige vooropleiding. Ruimzicht werd in 1867 opgericht door ds.
J van Dijk Mzn. als Vereniging tot bevordering van de Inwendige Zending.
Eén van de doelstellingen was om voor jonge mannen uit onbemiddelde
kringen de weg naar de studie theologie te banen en ze tevens te beschermen
tegen het opkomend modernisme.
Het is in deze tijd dat hij Mary Smelt, dochter van de lokale Ned. Herv.
predikant, leerde kennen die jaren later zijn vrouw zou worden. In september
1926 begon hij zijn studie in Groningen, en was daar ook heel actief binnen
de NCSV. Dat hij voor Groningen koos is, gezien zijn Leidse wortels, niet
voor de hand liggend. Was hij toen reeds in de ban van Karl Barth, en wist
hij in Groningen college te zullen gaan volgen bij de bekende Barthiaan
Haitjema?
In 1932 werd hij aangesteld als hulppredikerte Zaandam ter assistentie van
dr. R.B. Evenhuis. Hieruit ontstond een levenslange vriendschap. Na het
overlijden van de Geus leidt Evenhuis de gedachtenisdienst in Almelo. In
1935 wordt hij hulpprediker te Nieuw Buinen ter assistentie van ds. A.J.
Rasker. Ds. Rasker kende hij al vóór die tijd: in het archief vindt men in inv.
nr. 9 de verlovings- en huwelijksaankondigingen van Albert-Jan Rasker en
Wija Alida Johanna Locher uit 1932, zo'n drie jaar voordat de Geus zijn
werk in Nieuw Buinen begon. Veel later duikt de naam van Rasker weer op
wanneer Mary de Geus-Smelt betrokken raakt bij zijn Convent voor Nieuw
Politiek Ethos.
Zijn laatste functie als hulprediker was te Hees bij Nijmegen als assistent
van ds. J.J. Creutzberg, van 1935-1936.
Daarvóór, in augustus 1928 verloofden hij en Mary Smelt zich, en vlak
voor het eerste beroep, naar Beuningen, trouwden zij op 11 juni 1936.
In Beuningen vormde de Hervormde gemeente een minderheid binnen het
hoofdzakelijk rooms-katholieke dorp. De contacten over en weer waren,
opmerkelijke voor die tijd, ronduit hartelijk.
Op 1 februari 1940 deed de Geus zijn intrede in de Hervormde gemeente te
Almelo. Zoals hij destijds in Zaandam het gesprek was aangegaan met
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communistische arbeiders, zo deed hij dat nu met NSB-ers. Na een aantal
door hem georganiseerde heftige debatten met enkelen van hen bleek hem de
onmogelijkheid tot voortzetting hiervan.
Als overtuigd aanhanger van Karl Barth was de Geus fel gekant tegen de
Nationaal-Socialistische ideologie. Al in de jaren dertig bleek hij hevig
geïnteresseerd te zijn in de duitsche Kirchenkampf. In inv. nr 6 vindt men een
handgeschreven referaat De achtergrond van den Duitschen Kerkstrijd,
daterend van ná 1933.Waarschijnlijk loerde men hierom op hem, en na het
plaatsen van een tamelijk onschuldig gedicht in het kerkblad (zie inv. nr 18)
werd hij opgepakt, samen met zijn oudere collega J.P.A. le Roy, die na twee
dagen alweer vrijgelaten werd. Voor de rol die Le Roy in deze geschiedenis
speelde verwijs ik naar de brief die Mary de Geus-Smelt schreef aan haar
kinderen, zie inv. nr. 28.
Aanvankelijk verbleef de Geus in het Huis van Bewaring te Arnhem, en
werd vervolgens overgebracht naar het Polizeiliche Durchgangslager Amersfoort. Pogingen van zijn vrouw, tot op synodaal niveau aan toe, om hem vrij
te krijgen of hem op zijn minst een eerlijk proces te bezorgen, liepen op niets
uit.
Bijna drie maanden zat hij in Amersfoort onder erbarmelijke omstandigheden. Begin juni werd hij als deel van een grote groep op transport gestuurd. Na een aantal tussenstops kwamen ze uiteindelijk terecht in concentratiekamp Dachau. Daar kwam de Geus op 3 of 4 juli aan, ernstig verzwakt
door honger-oedeem. Op 13 juli 1942 overleed hij, volledig uitgeput, 'savonds in de ziekenbarak. Eén van zijn medegevangenen, ds. J. Overduin,
heeft na de oorlog zijn kampherinneringen opgeschreven, waarin de Geus
meermalen liefdevol wordt genoemd.
Maria Jacoba (Mary) Smelt (*1908, †1971)
Maria Jacoba (Mary) Smelt werd op 9 april 1908 geboren te Wissekerke.
Later verhuisde zij naar Doetinchem, waar haar vader Nederlands-Hervormd
predikant was. Ze studeerde Nederlands in Utrecht en was later werkzaam
als journaliste voor verschillende dagbladen.
Zij leerde Jan de Geus kennen toen hij in Doetinchem op Ruimzicht zich
voorbereidde voor het eindexamen Gymnasium. Zij verloofden zich in 1928
en pas in 1936 trouwden zij, kort voor de bevestiging van de Geus in
Beuningen: als student theologie en later hulpprediker, en dat nog wel in
crisistijd, was het kostwinnerschap financieel nog niet haalbaar voor de
Geus.
Na het overlijden van haar man in 1942 verhuist zij naar Nijverdal, waar zij
per 15 mei 1943 werkzaam was als sociaal werkster bij de Koninklijke
Stoomweverij (zie inv. nr. 31). Verder nam zij na zijn dood het joodse
jongetje Abraham van den Bergh in huis, kind van de directeur van de
Bergoss-tapijtfabriek. Zowel het kind als zijn ouders hebben de oorlog
overleefd. Later vroeg de familie postuum voor Mary de Geus-Smelt de Yad
Vashem-onderscheiding aan, maar om onverklaarbare redenen werd die
aanvrage afgewezen
Na de oorlog was Mary de Geus-Smelt actief binnen de pas opgerichte
Partij van de Arbeid als lid van de Protestantse Werkgemeenschap binnen de
PvdA. In 1956 stond zij op de kieslijst voor de Tweede Kamer- verkiezingen.
Voor haar keuze voor de PvdA verwijs ik naar haar bijdrage Mijn ouderling
en ik in Tijd en Taak van 21 december 1946.
Op kerkelijk gebied was zij ook zeer actief na de oorlog. Van 1957 tot
uiterlijk 1963 was zij secretaris voor vrouwenwerk en publiciteit van de
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Raad voor de Zending der Ned. Herv. Kerk. Van 1956 tot 1964 was zij
hoofdredacteur van het Zendingsblad der Ned. Herv. Kerk. Tenslotte was ze
redactielid van de Zendingsjeugdkrant en van Verre Naasten, het driemaandelijks orgaan van de Medische Zending der Ned. Herv. Kerk. In de jaren
zestig was zij nog betrokken bij het Convent voor Nieuw Politiek Ethos van
prof. dr. A.J. Rasker (zie inv. nr. 74). Uit haar huwelijk met Jan de Geus
werden 2 kinderen geboren: Cornelis Hendrik Jan (4-8-1937) en Lydia Maria
(19 juli 1939). Op 30 november 1971 overleed Mary de Geus-Smelt te
Utrecht in de leeftijd van 63 jaar.

Over het archief
Binnen het archief zijn twee zwaartepunten waar te nemen:
1. Preken, met de hand geschreven, en vrijwel alle daterend uit de periode
Beuningen (1935-1939). Te vinden onder inv. nr. 34-62 (29 omslagen).
Aangezien bij de arrestatie van de Geus door de SD ook preken in beslag
zijn genomen is deze collectie, hoe omvangrijk ook, niet volledig
2. Brieven van de Geus aan Mary Smelt, 1926-1932 en 1935-1937, inv. nr.
66-73 (8 omslagen). De eerste collectie dateert uit hun verlovingstijd, toen ze
noodgedwongen op flinke afstand van elkaar woonden, en ze elkaar zeer
frequent schreven. Aangezien er in die tijd meerdere postbestellingen per dag
waren, kon een brief, met het opschrift “Expres”, nog dezelfde dag bezorgd
worden.
De inventarisnummers 1 t/m 62 werden in omslagen met beknopte inhoudsopgave aangeleverd. Die hierin bestaande volgorde heb ik zo veel mogelijk
gehandhaafd, maar de summiere omschrijving op het omslag heb ik in de
meeste gevallen aanzienlijk uitgebreid. Vanaf inv. nr. 63 is de volgorde en
indeling geheel van mijn hand. Behalve de hierna te noemen bronnen heb ik
voor de inleiding ook geput uit twee biografische schetsen van de hand van
C.H.J. de Geus, zoon van Jan de Geus (2010 en z.d.) die zich in het archief
bevinden (inv. nr. 33), waar meer uitgebreid dan hier wordt ingegaan op
leven en werk van ds. G.J. de Geus.
Maart 2017
Bert Kraan

Bronnen
– Gaande in de gehoorzaamheid : korte levensschets van ds. G.J. de Geus,
N.H. Predikant, gestorven te Dachau 13 juli 1942, door M.J. de GeusSmelt. Amsterdam, 1946
– Het verzet der Hervormde Kerk, door H.C. Touw. 2 delen. 's-Gravenhage,
1946
– Hel en hemel van Dachau, door J. Overduin. Kampen, 1946 (2e dr.)
– Op de schoolbanken in het P.D.A. : wat ik heb ervaren en geleerd in het
concentratie-kamp te Amersfoort Januari-April 1942, door C.P.
Gunning. Amsterdam [etc.], 1946
– Een theater te Dachau, door H.B.J. Knoop. Goes, [1946]
– Repertorium van Nederlandse zendings- en missiearchieven 1800-1960
(website)
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– Van kansel naar barak : gevangen Nederlandse predikanten en de cultuur
van herinnering, onder redactie van George Harinck en Gert van
Klinken. Zoetermeer, cop. 2011
– Predikanten in de frontlijn : de gevolgen van deelname aan het (kerkelijk)
verzet in Nederland tijdens WO II, door Jan Ridderbos, met
medewerking van G.C. Hovingh. Barneveld, cop. 2015
– Overzicht van predikanten die joden hielpen, door G.C. Hovingh. Website,
te raadplegen via de website van het HDC
– www.ruimzicht. nl. Hierop Ruimzicht of de Doetinchemse Inrichtingen,
vanaf 1868, en de Aktie Late Roepingen, door Jan Kapteijn
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Plaatsingslijst

1.

Stukken, correspondentie en foto’s betreffende de ouders,
familie, voorgeslacht en familiewapen van De Geus, 1925-2000
en z.d., foto van De Geus uit 1938 of 1939
1 omslag

2.

– Kaarten en foto’s van Leidse CJMV-kampen, z.d.
– Stukken betreffende keuring voor de dienstplicht, 1932
– Brief van J. Rees-Rookmaker, 30 juni 1941
– Schoolrapporten, [1913]-1918
– Brief, 4 december 1919, met een oproep om deel te nemen
aan het examen voor leerling-klerk bij de Nederlandsche
Spoorwegen diploma eindexamen 5e klasse van De Geus, 24
juni 1921
– Schoolopgaven, z.d.
– Opstellen uit de gymnasiumtijd te Doetinchem, z.d.
– Brieven aan De Geus van zijn ouders en zussen, 1924-1926 en
z.d.
1 omslag

3.

Stukken en correspondentie betreffende Leidse kampen CJMV
en NCSV, alsook foto’s van die kampen, 1927-1934 en z.d.
1 omslag

4.

– Brieven en briefkaarten van Claartje Wirth, 1923-1925 en niet
afgemaakte brief aan haar (van de Geus), z.d.
– Stukken betreffende de Geus’ aanstelling bij de
Keuringsdienst van Waren, 1921-1923
– Brief van de Koninklijke Pharmaceutische Handelsvereeniging Amsterdam, 6 april 1922, betreffende een
sollicitatiebrief van de Geus, 3 april 1922
1 omslag

5.

Stukken en foto’s betreffende de studietijd, 1931-1935 en z.d.
1 omslag

6.

– Correspondentie betreffende de aanstelling tot hulpprediker te
Zaandam, 1932-1935
– Correspondentie betreffende een sollicitatie voor de functie
van predikant in Nederlands-Indië, 1934-1936. NB Zie ook
inv. nr. 8.
– Tekst van inleiding Moeten we geloven aan opstanding of aan
onsterfelijkheid, of is daar geen verschil tusschen?, z.d., met
begeleidend schrijven van J.M. van der Hell, 17 november
1939
– Handgeschreven referaat De achtergrond van den Duitschen
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Kerkstrijd, z.d., [1932]
– Enkele krantenknipsels, 1936-1937 en z.d.
– Gedrukte liturgie van een jeugddienst, gehouden in de Ned.
Herv. gemeente te Nijverdal, 2 juni 1940
– Typoscript van een preek over Jes. 7,9, gehouden tijdens een
rouwdienst, z.d.
– Eltheto, jrg. 85 no. 11, augustus 1931, waarin artikel van de
hand van De Geus Hervormde Kerkbode Almelo, 25 juli
1941, waarin verschillende bijdragen van de hand van de
Geus Stukken betreffende de studie theologie te Groningen,
1928-1935
1 omslag
7.

Stukken, correspondentie en foto betreffende het overlijden van
Lydia de Geus, tweelingzuster van De Geus’ vader, 1935
1 omslag

8.

Stukken en correspondentie betreffende de uitzending als
predikant naar Nederlands-Indië, 1935-1936
1 omslag
NB Zie ook inv. nr 6

9.

– Verlovings- en huwelijksaankondigingen van Albert-Jan
Rasker en Wija Alida Johanna Locher, 1932
– Stukken en correspondentie betreffende het overlijden van Jan
Cornelis de Cock Jr., vriend van De Geus, op 12 juli 1935,
1935-1936
1 omslag

10.

– Brochures en pamfletten uit de beginjaren van WO II, 19401941 en z.d.
– Oproepkaart, [18-7-1941], aan De Geus tot het inleveren van
metalen voorwerpen
1 omslag

11.

Officiële schrijvens (kerkelijke en overheids-) betreffende de
oorlogssituatie, 1940-1942
1 omslag

12.

Circulaires uitgaande van de Algemene Synode der Ned. Herv.
Kerk, betreffende de oorlogssituatie, 1940-1942
1 omslag

13.

Handgeschreven bijbelcursus, gegeven in Beuningen, over de
sacramenten en de 12 Artikelen des geloofs, winter 1936-1937
1 omslag

14.

– Brief van De Geus aan Smelt, 10-2-1938
– Brief van Smelt aan haar moeder, G.A. Smelt-Meyer, 27-71937
1 omslag

15.

– Correspondentie met Smelt, 1932-1936 en z.d.
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– Brief aan G.A. Smelt-Meyer, 7-2-1933
– Brief van Frits Ringer aan De Geus, 10-8-1928
1 omslag
16.

– Klein Kerkblad voor de Ned. Hervormde Gemeente
Neerbosch, Hees en Hatert, 25 november 1935, waarin
aangekondigd wordt dat Candidaat J.(!) de Geus komt
assisteren in Hees
– Lijst der prdikbeurten voor 1942
– Brief aan zijn schoonouders 17 november 1939 over zijn
beroep naar Almelo
– Brief van W.A. Hendriks, 18 maart 1940
– Brief van G. Augustinus Brouwer, 19 maart 1940
– Intredepreek Almelo, 1-2-1940, over 2 Kor. 8:5, met foto’s
van het interieur van de NH Kerk te Almelo, z.d.
– Beroepingsbrief van de Hervormde Gemeente te Almelo, 811-1939
– Preek over Jesaja 32:17 ter nagedachtenis van De Geus,
gehouden te Almelo [door R.B. Evenhuis], z.d.
– Krantenknipsel betreffende de bevestiging en intrede van De
Geus te Almelo, z.d.
– Brief van de Bond van Nederlandsche Predikanten aan
mevrouw de Geus, 26 november 1941
– Stukken en correspondentie betreffende de Geus’ aanstelling
als protestant godsdienstleraar aan de tuchtschool te
Nijmegen, 1937-1940
– Stukken betreffende de benoeming tot predikant te
Beuningen, 1906-1936
– Stukken betreffende het afscheid van Beuningen, 1940
1 omslag

17.

Rondzendbrief uit september1942 waarin Smelt verslag doet
van de lijdensgeschiedenis van haar man
1 omslag

18.

– Correspondentie en krantenknipsel betreffende het deelnemen
van een duitse soldaat aan het Heilig Avondmaal te Almelo
in 1942, 1942-1949 en z.d.
– Stukken betreffende het gedicht De dienst achter het front van
Tom Meyneke, 1939-2010 en z.d.
– Stukken betreffende de arrestatie van De Geus, 1942-2010 en
z.d.
1 omslag

19.

– Zes brieven aan Smelt, verstuurd vanuit het Huis van
Bewaring te Arnhem, 1942
– Drie brieven aan Smelt, verstuurd vanuit het
concentratiekamp Amersfoort, 1942
– Negen brieven aan De Geus van Smelt, tijdens zijn verblijf in
Arnhem en Amersfoort, 1942
– Twee brieven aan De Geus van zijn moeder, P. de Geus-de
Ruyter, 1942
– Overige brieven aan De Geus, 1942
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– Brief van Ru Evenhuis aan Smelt, 9 maart 1942
– Ansichtkaart gestuurd aan De Geus in het Huis van Bewaring
te Arnhem
– Briefje met opsomming van kledingstukken, z.d.
1 omslag
20.

– Stukken betreffende het verblijf in PDL Amersfoort, 1942
– Brief van G.J. Pop aan Smelt, 25 juni 1942
– Brief van zijn ouders aan De Geus, 15 februari 1942
– Brief van Smelt, z.d.
– Brief aan Smelt, verstuurd vanuit PDL Amersfoort, z.d.
– Stukken betreffende het overlijden van De Geus, 1942 en z.d.
– Stukken betreffende medegevangenen in PDL Amersfoort,
1940-1941 en z.d.
– Officiële stukken, met een brief van 29 augustus aan mevr. de
Geus, betreffende het overlijden van De Geus, 1942
1 omslag

21.

Handgeschreven en getypte rondzendbrief van de hand van
Smelt, gedateerd september 1942, met bijbehorende adreslijst,
z.d., en foto van De Geus, z.d.
1 omslag

22.

– Paspoort van De Geus, afgegeven 20 mei 1936
– Brief, 13-8-1928, aan G. J. de Geus en M.J. Smelt, door
diverse ondertekenaars, tgv hun verloving
– Handgeschreven gedicht, met bijbehorende prentbriefkaart,
over het Slangenburger woud, z.d.
– Verlovingsbericht en -foto van Mary J. Smelt en G. Jan de
Geus, augustus 1928
– Gestencilde liturgie voor de huwelijksinzegening van De
Geus en M.J. Smelt, door J.J. Creutzberg, 11 juni 1936
– Uittreksel en afschrift huwelijksvoorwaarden tussen Gerrit
Jan de Geus en Maria Jacoba Smelt, 8 juni 1936
– Afschrift acte betreffende voogdij over Cornelis Hendrik Jan
en Lydia Maria de Geus, 8 januari 1943, en copie acte
inventarisatie nalatenschap van Gerrit Jan de Geus, 8 januari
1943
– Brieven, 29 juli 1950 en 13 september 1950, betreffende het
overbrengen naar Nederland van de stoffelijke resten van
Gerrit Jan de Geus Uittreksel uit de burgerlijke stand
betreffende het huwelijk van Gerrit Jan de Geus en Maria
Jacoba Smelt op 11 juni 1936, 17 september 1946 (!)
– Overlijdensoorkonde van Gerrit Jan de Geus op 13 juli 1942,
Dachau, 6 augustus 1942
1 omslag

23.

In memoriams De Geus en rouwadvertenties, 1942-1946 en z.d.
1 omslag

24.

– Stukken betreffende het gesprek tussen de kerk en de NSB,
1940 en z.d.
– Kopie van krantenartikel 7 mei 2010 betreffende een
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tentoonstelling in de Grote Kerk te Almelo over het verzet
van geestelijken in WO II, met nadruk op De Geus
– Brief uit januari 1944, ondertekend door Fr.E. Bosch,
betreffende gedwongen tewerkstelling in Duitsland
2 omslagen
25.

Nieuwe Testament, eigendom van De Geus, dat terugkwam uit
Dachau, met inliggende aantekeningen en brief, 1940
1 omslag

26

– Reacties van de Ned. Herv. synode op het overlijden van De
Geus, 24-7-1942 en 3-6-1942
– Diverse overlijdensoorkonden van De Geus, 1942-1947
1 omslag

27.

– Brief [6-7-1936] van J.J. Creutzberg aan De Geus Afschrift
van brief, 1-10-1936, van De Geus aan Creutzberg
– Brief, 7-6-1937, aan Jan en Mary de Geus, ondertekend door
Mien (zus van Jan?)
– Brief van Smelt aan haar moeder, 22 juli 1942, waarin zij
bericht van het overlijden van haar man
– Brieven aan Smelt betreffende de gevangenneming en het
overlijden in Dachau van haar man, 1942-1942 en z.d.
– Condoleancebrief, 27 februari 1946, van koningin Wilhelmina
aan Smelt
1 omslag

28.

– Handgeschreven aantekeningen voor een door Smelt te
houden lezing over wat haar voor en tijdens WO II
overkomen is, z.d.
– Brief van Smelt, 24 juli 1942 en januari 1945 aan haar
kinderen Jankees en Lydeke, te openen op de 20e verjaardag
van Jankees, waarin de lijdensweg van hun vader beschreven
wordt
1 omslag

29.

– Gaande in de gehoorzaamheid : korte levensschets van ds.
G.J. De Geus, Ned. Herv. predikant, gestorven te Dachau 13
juli 1942, door Smelt. Amsterdam, 1946
– Correspondentie over genoemde uitgave, hoofdzakelijk
brieven van uitgeverij Kirchner, 1946
– Oorkonde, 3 augustus 1947, betreffende schenking van een
avondmaals-tafel aan de Ned. Herv. Gemeente te Beuningen,
bekostigd uit de opbrengst van genoemde uitgave, met
toelichting door C.H.J. de Geus, april 2016
1 omslag

30.

– Stukken betreffende Dachau ná 1945, 1965 en z.d.
– Krantenknipsels betreffende Dachau, 1950-1965 en z.d.
1 omslag

31.

– Stukken betreffende de Koninklijke Stoomweverij te
Nijverdal NV, waar Smelt per 15 mei 1943 werkzaam was
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als sociaal werkster, 1943 en z.d.
– Brief van H.G. Smelt aan Smelt, 12-4-1971 betreffende het
kerkelijk leven te Almelo
– Stukken betreffende de tentoonstelling in de Grote Kerk te
Almelo in 2010 en het afscheid van O. Mulder, 1942-2011
en z.d.
– Reispas, verstrekt aan M.J. Smelt, 7 juni 1945
– Pamflet met oproep zich als lid aan te melden bij de zojuist
opgerichte Partij van de Arbeid, z.d.
1 omslag
32.

– Brieven van Smelt aan haar moeder, G.A. Smelt-Meyer,
1929-1945 en z.d.
– Brieven van M.J. Smelt aan De Geus, 20 juni 1935 en 24 juni
1935
– Brief van Netty (zus van M.J. Smelt?) aan haar moeder, 7
november 1931
– Brief van Berta (zus van M.J. Smelt) aan haar moeder, 1
februari 1945
– Brief van M.J. Smelt aan Annie, 15 november 1944
– Brief van M.J. Smelt aan tante Marietje, z.d.
1 omslag

33.

– Foto’s, 1948-1954 en z.d.
– Levensschets van De Geus door zijn zoon, C.H.J. de Geus, 24
april 2010
– Leven en lijden van ds. G. Jan de Geus, 3 juli 1903 – 13 juli
1942 [door C.H.J. de Geus], z.d.
– Kopie van brief van De Geus aan Marie van Ramshorst, z.d.
– Kopie van brief van Marie van Ramshorst aan Smelt, 24 juli
1942
– Inventarislijst van de tentoonstelling over leven, lijden en
sterven van ds. De Geus, Almelo, april-mei 2010
1 omslag

34-62.

Preken, Beuningen, 1935-1939
29 omslagen
34. Beuningen 1935-1939: Jesaja en Jeremia
35. Beuningen 1935-1939: Psalmen, Mattheüs, en
Handelingen
36. Beuningen 1935-1936: Mattheüs
37. Beuningen 1935-1939: Mattheüs, Lukas, Johannes
38. 1935-1939: Lukas, 2 Korinthiërs, Kolossenzen,
Handelingen
39. 1935-1939: Psalmen, Numeri 13
40. 1937: Mattheüs 25, Markus
41. 1935-1939: Mattheüs, Markus, Handelingen, 1
Timotheüs, 1 Thessalonicenzen, 1 Petrus
42. 1935-1939: Lukas 2:3 en 19
43. 1935-1939: voordrachten, meditaties, bijbelstudies
44. 1935-1939: 1 Korinthiërs, 2 Timotheüs, Galaten 15,
Handelingen 1 en 5, Mattheüs, Markus
45. 1935-1939: Johannes, Romeinen, 1 en 2 Korinthiërs
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46. 1935-1939: Hebreeën, Jacobus, 2 Timotheüs,
Openbaring
47. 1935-1939: Catechismus, zondag 1, 2, 48-52
48. 1935-1939: Psalmen, Spreuken, 1 Samuël, Nehemia
4, 2 Koningen 5, 2 Kronieken 32, Deuteronomium,
Maleachi
49. 1935-1939: Johannes 3, 8, 15, 18
50. Beuningen en Almelo, 1935-1940: 2 Timotheüs,
Galaten, Lukas, 2 Korinthiërs, Romeinen,
Hebreeën
51. 1935-1939: Handelingen
52. 1935-1939: Mattheüs
53. 1935-1939: Johannes, 1 Johannes, Efeziërs 4 (2
Korinthiërs 4:2b), 1 Korinthiërs 4: 1-7,
Philippenzen 1: 9-11
54. 1935-1939: Lukas, Markus
55. 1935-1939: Jesaja 7, Ezechiël 2, Jona 4
56. 1935-1939: Psalm 8, 25, 27, 119, 73, 93, 20,
Spreuken 28: 13
57. 1932: Johannes 10: 9 (voorstel), 2 x, Johannes 10: 7,
Jesaja 26: 20 (voorstel A.R. Hulst met reactie van
De Geus)
58. 1935-1939: Handelingen 4 en 5, Brieven
59. 1935-1939: Handelingen 2 en 17, Lukas 7 en 18, 22:
3 (2 x)
60. 1935-1939: Lukas, Handelingen, Mattheüs, Psalmen
61. Beuningen-Almelo, 1939-1940: Lukas 5 en 8,
Mattheüs 27 en 28, Openbaring 3
62. 1935-1939: Lukas 22: 35-38, Lukas 24: 36a en 45,
Lukas 10:1, Lukas 17: 17a, Psalm 92: 2-3, Psalm
62: 9
63.

Opschrijfboekje met preken en aantekeningen, z.d.
1 deel

64.

Homiletisch memorandum van De Geus, 5-7-1936 t/m 27-31938
1 deel

65.

Album met foto’s en memorabilia, 1921-1942 en z.d.
1 deel

66-73.

Brieven van De Geus aan M.J. Smelt, 1926-1932, 1935-1937 en
z.d.
8 omslagen
66. 1926
67. 1927
68. 1928
69. 1929
70. 1930
71. 1931
72. 1932
73. 1935-1937 en z.d.
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– Brief van De Geus aan zijn schoonmoeder, G.A. SmeltMeyer, 18-8-1937
– Brief van Smelt aan haar moeder, 17 oktober 1937
– Brief van Pierre (?) aan M.J. Smelt, 5-1-1926
74.

Stukken en correspondentie betreffende het Convent voor
Nieuw Politiek Ethos van A.J. Rasker, waarbij Smelt betrokken
was, 1964-1967 en z.d.
1 omslag
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