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HDC Centre for
 Religious History 

Tijd en plaats voor alle evene-
menten, tenzij anders aange-
geven: 15-17 uur; 

 HG-16A00 Kerkzaal
Aanmelden: hdc@vu.nl
Informatie: hdc.vu.nl

1 16 / 9 / 2020
 Mr. H. Bos-lezing 
 over protestantse bestsellers

 De bekende journalist Agnes Ame-
link, onder meer bekend van haar 
bestseller ‘De gereformeerden’, 
verzorgt de Mr. H. Bos-lezing. Deze 
lezing werd in 2000 ingesteld en 
vernoemd naar de gereformeerde 
bibliofiel en VU-bestuurder Mr. 
Henderikus Bos Kzn. De titel van 
Amelinks lezing luidt: ‘Ik had een 
meisje lief – en andere protestantse 
bestellers. Twintigste-eeuwse pro-
testantse boekcultuur in de scha-
duw van Abraham Kuyper’.

2 21 / 10 / 2020
 Boekpresentatie Agnes Amelink 

en Bart Wallet

 Tijdens zijn leven was Kuyper een 
controversieel figuur, die in het 
centrum van het publieke debat 
stond. Maar wat maakt Kuyper in 
2020 nog los aan emoties, reflec-
ties en bezinning? In opdracht van 
het HDC ging Agnes Amelink 
in gesprek met interessante men-
sen in binnen- en buitenland 
over Kuypers erfenis anno nu: 
van activiste Janneke Stegeman 
tot Afro-Amerikaanse dominee 
Vincent Bacote, van achterklein-
zoon Peter Kuyper tot VU-rector 
Vinod Subramaniam en van 
Kuyper-ken ner George Harinck tot 
Amerikaniste Albertine Bloemen-
dal. Tijdens de presentatie wordt 
de interviewbundel Mijn Kuyper: 
Gesprekken over geloof, politiek en 
cultuur ten doop gehouden en zal 
de oogst van 15 spraakmakende 
gesprekken in beeld worden ge-
bracht.

3 19 & 20 / 11 / 2020
 Kuyper Centennial Congress

 Samen met de Faculteit Religie en 
Theologie, de Faculteit der Gees-
teswetenschappen en de Faculteit 
Rechtsgeleerdheid organiseert het 
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HDC een internationaal congres 
ter gelegenheid van de honderdste 
sterfdag van Abraham Kuyper. Tal 
van sprekers uit binnen- en buiten-
land belichten aspecten van zijn 
leven, werk en invloed.

4 9 / 12 / 2020
 Kuyperbiografen Jeroen Koch 

en Johan Snel in debat

 In 2006 publiceerde historicus 
Jeroen Koch een vuistdikke biogra-
fie over Abraham Kuyper, die veel 
media-aandacht trok. Ter gelegen-
heid van het Kuyperjaar verschijnt 
hiervan een bijgewerkte editie. 
Tegelijkertijd lanceert historicus 
Johan Snel zijn boek over De zeven 
levens van Abraham Kuyper. Reden 
genoeg om hen beiden uit te nodi-
gen voor een debat over misschien 
wel de meest omstreden Nederlan-
der aller tijden.

5 13 /1 / 2021
 Kuyper en de dood

 VU-universiteitshistoricus Ab 
Flipse en Bert Lever, voorzitter van 
Terebinth, stichting voor funerair 
erfgoed, en van de stuurgroep van 
het Platform Funerair Erfgoed bij 
de Rijksdienst voor het Cultureel 
erfgoed, presenteren een project 
rond het graf van Abraham Kuy-
per, dat gelegen is op de begraaf-
plaats Oud Eik en Duinen te Den 

Haag, de woonplaats waar Kuyper 
in 1920 stierf.

6 10 /2 / 2021
 Kuyper in beeld

 Wie was Abraham Kuyper? Om die 
vraag te beantwoorden gaan we nu 
eens niet naar zijn boeken kijken, 
maar naar de beeldcultuur rondom 
hem. Hans Seijlhouwer, oud-archi-
varis bij het Historisch Documen-
tatiecentrum, zal een verrassende 
selectie foto’s van Kuyper presente-
ren en analyseren. Het enige video-
beeld dat we van Kuyper hebben, 
zal vertoond worden. Jan de Bruijn, 
oud-HDC-directeur, verzorgt een 
lezing over Kuyper als karakter 
in de cartoons van zijn tijd: van 
geestige spotprenten tot cynische 
afbeeldingen, van vererende iconen 
tot gevatte tekeningen.

7 10 / 3 / 2021
 Kuyper en de Biblebelt

 Kuypers optreden als voorvechter 
van calvinistische idealen in media, 
politiek, kerk en onderwijs zorgde 
voor een herverkaveling van het 
Nederlandse protestantisme in 
sociaal, cultureel en geografisch 
opzicht. Welke rol speelde hij in 
de minst tot mobilisatie geneig-
de, maar meest daartoe verleide 
groepering aan de rechterflank van 
kerkelijk Nederland? Fred van Lie-
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burg presenteert hierover lopend 
onderzoek in samenwerking met 
het Dutch Bible Belt Network en 
mogelijk gemaakt door de Stich-
ting Kuyperfonds.

8 14 / 4 / 2021
 Kuyper en de christen-

democratie

 Kuyper kan als oprichter van de 
Anti-Revolutionaire Partij worden 
beschouwd als grondlegger van de 
christen-democratie in Nederland. 
Andere confessionele politieke par-
tijen voegden zich in deze traditie. 
Het HDC organiseert een studie-
middag in samenwerking met de 
wetenschappelijke instituten van 
de Staatkundig Gereformeerde 
Partij, het Christen-Democratisch 
Appèl en de ChristenUnie.

9 12 / 5 / 2021
 Kuyper en de literatuur

 Kuypers doorbraak op het toneel 
van de Nederlandse cultuur en 
samenleving, onder meer via de 
oprichting van de Vrije Universiteit, 
viel samen met de geheel anders 
getoonzette beweging van de 
‘Tachtigers’ in de literatuur. Over 
de relatie tussen de verschillende 
ideologische vernieuwingsbewe-

gingen van de negentiende eeuw 
valt veel te zeggen. Het HDC 
organiseert een discussie in sa-
menwerking met Jacqueline Bel, 
hoogleraar moderne Nederlandse 
letterkunde op de aan de VU ge-
vestigde Multatuli-leerstoel).

10 9 / 6 / 2021
 Kuyper en de Protestantse Kerk 

in Nederland

 Een Kuyperherdenking is niet vol-
ledig zonder een publiekscongres 
over de betekenis van zijn denken 
en doen in kerkelijk Nederland. Als 
gevolg van de Doleantie ontstond 
in 1886 naast de Nederlandse 
Hervormde Kerk het rechtzinnige 
alternatief van de Gereformeerde 
Kerken in Nederland. In 2004 
gingen beide denominaties weer 
samen verder onder één dak. Waar 
staan we nu? Het HDC organiseert 
een debat in samenwerking met de 
Protestantse Kerk in Nederland.
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