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Graag nodigen het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands 
Protestantisme van de Vrije Universiteit en het dagblad Trouw u uit voor 
een symposium over het eerder dit jaar verschenen boek God in de oorlog. 

 van Jan Bank. Het symposium 

op de eerste verdieping van het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit. 

Jan Bank, emeritushoogleraar Vaderlandse Geschiedenis aan de Universiteit 
Leiden, heeft in zijn boek voor het eerst een internationale vergelijking 
gemaakt van het wedervaren van kerkelijke instituties in Europa ten 
tijde van de Tweede Wereldoorlog. Zijn aandacht richt zich op vier 
hoofdstromingen van het christendom: het rooms-katholicisme, de oosterse 
orthodoxie, het lutheranisme en het calvinisme. Hij schreef God in de 
oorlog in het kader van een onderzoeksprogramma van de European Science 
Foundation. 

Op dit symposium komt de internationale vergelijking aan de orde, 
maar ook hoe het de Nederlandse kerken tijdens de oorlog verging. Bij 
verschijnen van Banks boek in mei jl. ontstond een discussie in Trouw over 
de vraag hoe de houding van de Nederlandse kerken ten tijde van de oorlog 
moet worden beoordeeld. 

Inschrijving

Voor donateurs van het  en Trouw-abonnees geldt de gereduceerde prijs 

U meldt zich aan door het verschuldigde bedrag over te maken op
: ) t.n.v. Stichting 

Ondersteuning , onder vermelding van ‘Oorlog’. 
Vermeld bij uw betaling uw naam en woonplaats en bij gereduceerde 
betaling, of u donateur dan wel abonnee bent.

Het aantal plaatsen is beperkt. U wordt met klem verzocht zich aan te 

meer in behandeling worden genomen.

PROGRAMMA

 

 Opening door George Harinck, directeur 

 ), Leiders van de Grieks-Katholieke en 
Orthodoxe kerken in Oekraïne tijdens de Holocaust

 Sierk Plantinga (

 Jurjen Zeilstra ( ), Het verschil door de oecumene.
 De oecumenische beweging en de Tweede Wereldoorlog

 Jan Bank, Reactie

 Lunch op eigen gelegenheid

 George Harinck ( ), Nederlandse kerken in de Tweede 
Wereldoorlog

 Gert van Klinken ( ), Het nut en de beperkingen van een 
vergelijkend perspectief

 Pauze

 Gerrit-Jan KleinJan (Trouw), Trouw en God in de oorlog

 Jan Bank, Reactie

 Discussie

 Receptie


	God in oorlog uitnodiging P1en4
	God in oorlog uitnodiging P2en3

