Het Nederlandse christendom
en de Eerste Wereldoorlog
15 oktober 2014
Auditorium Vrije Universiteit
Historisch Documentatiecentrum vu
Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog

Graag nodigen het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme van de Vrije Universiteit (hdc) en de Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog (ssew) u uit voor een congres over het
Nederlandse christendom en de Eerste Wereldoorlog, op woensdagmiddag 15 oktober 2014 vanaf 13 uur in het auditorium op de eerste verdieping van het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit.
De Eerste Wereldoorlog werd een eeuw geleden uitgevochten, maar trekt
nog steeds de aandacht vanwege de onvoorstelbare mensenslachting die
toen plaats vond en vanwege haar iconische plaats in de Westerse cultuur
als scheidsmuur tussen onze moderne wereld en het oude Europa. Op
dit congres staat de vraag centraal wat deze oorlog betekende voor het
Nederlandse christendom. Ons land bleef neutraal, maar was feitelijk
vier jaar lang in staat van oorlog. Wat betekende deze oorlog voor kerken
en gelovigen en was ze voor hen al net zo’n breekpunt als in heel Europa?
Op het congres belichten vier sprekers verschillende aspecten van de
verhouding christendom en Eerste Wereldoorlog en worden tevens twee
publicaties gepresenteerd: de door Enne Koops en Henk van der Linden
geredigeerde bundel Het Nederlandse christendom en de Eerste Wereldoorlog, die verschijnt in de publicatiereeks van ssew bij Uitgeverij Aspekt
(congresprijs € 20,00) en het themanummer over religie en de Eerste Wereldoorlog van het tijdschrift Trajecta. Religie, cultuur en samenleving in de
Nederlanden (€ 20,00). Beide publicaties zijn op het congres verkrijgbaar.
De toegangsprijs voor het congres bedraagt € 15. Studenten en de donateurs van de Stichting Ondersteuning hdc en van de ssew betalen
€ 12,50.
U meldt zich aan door een mail te sturen naar: hdc@vu.nl en door
tegelijkertijd het verschuldigde bedrag over te maken op rek. nr.
1168001 van de ing (iban: nl86 ingb 0001 1680 01) t.n.v. Stichting
Ondersteuning hdc, Amsterdam, onder vermelding van ‘Oorlog’.
Vermeld bij uw betaling uw naam en woonplaats en bij gereduceerde
betaling, of u student of donateur bent.

programma

13.00

Ontvangst

13.30

Opening, door George Harinck, directeur hdc, en
Enne Koops, congresvoorzitter

13.40

Inleiding op het congresthema door Ismee Tames, directeur
onderzoek niod en lid van de Raad van Advies van ssew

14.00

Christen-pacifisme tijdens de Eerste Wereldoorlog
door Herman Noordegraaf

14.30

Protestants Nederland en Palestina 1914-1918
door Gert van Klinken

15.00

Pauze

15.30

Protestantse veldprediking
door George Harinck

16.00

De impact van de Eerste Wereldoorlog op katholieken
door Fred van Iersel

16.30

Boekpresentatie door Anton Kruft, voorzitter ssew
en presentatie van het nummer van Trajecta door
Tine van Osselaer

16.45

Receptie

Inlichtingen en informatie
Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme
(1800-heden), Vrije Universiteit Amsterdam.
(t) +31(0) 20 59 85270
(e) hdc@vu.nl
(w) www.hdc.vu.nl
Bereikbaarheid VU
Auto De vu is via de a-10 bereikbaar. Op de a-10 volgt u afslag s108Buitenveldert/Oud Zuid/Olympisch stadion; aan het eind van de afrit
linksaf de Amstelveenseweg oprijden; na 200 meter bij het vumc slaat u
linksaf de De Boelelaan op. Parkeren bij de vu kan alleen tegen betaling.
Voor gehandicapten zijn parkeerplaatsen gereserveerd voor het
vu-Hoofdgebouw en op het vu-binnenterrein. Via de intercomzuil bij de
slagboom kunt u zich melden bij de portier.
Openbaar vervoer Vanaf Centraal Station en Station Zuid, Sneltram 51,
Stadstram 5 (richting Amstelveen) – uitstappen: halte De Boelelaan/vu.
Te voet is de vu vanaf Station Zuid in ca. 10 minuten bereikbaar.
Streekbussen 142, 170, 172 en 176 komen bij de vu.

Afbeelding voorzijde: Houten noodkerk aan de Nijverstraat, in 1915 gebouwd voor de in
Tilburg gelegerde gereformeerde militairen.

