
Partner in 
kennis

jaren 
zestig

Historisch Documentatiecentrum 
voor het Nederlands Protestantisme 
(1800-heden) 

Christelijk-sociaal in de

Studiebijeenkomst vrijdagmiddag 18 juni 2010

Christelijk sociaal proef 3.indd   1 22-4-2010   10:59:19



Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme van (1800- heden)

CHriStelijk-SoCiaal iN De 
jareN zeStig 

Studiebijeenkomst
vrijdagmiddag 18 juni 2010

Vrije Universiteit amsterdam
Hoofdgebouw, De Boelelaan 1105 
3e verdieping, agora 3

Deelname is gratis. Wilt u zich opge-
ven via:
e hdc@ubvu.vu.nl
t +31 (0) 20 598 5270
Het aantal plaatsen is beperkt. 
Uw aanmelding wordt bevestigd.

De sociaal-culturele veranderingen 
van de jaren zestig zijn door histori-
cus Hans righart in één zin samen-
gevat: ‘minder naar de kerk, meer 
naar school, minder werken en meer 
seks’. in het heersende beeld over 
de jaren zestig stond een emancipa-
tiebeweging tegenover de bestaande 
tradities en instituties, waren geloof, 
kerk en christelijk-sociaal middenveld 
in het defensief. Confessioneel bete-
kende conservatief.

Niets is minder waar, ook de christe-
lijk-sociale wereld kende een eigen 
dynamiek en had linker en rechter 
vleugels. tijdens een studiebijeen-
komst van het Historisch Documen-
tatiecentrum voor het Nederlands 
Protestantisme (HDC) staat de reactie 
van drie markante protestanten op de 
jaren zestig centraal. 
U bent van harte uitgenodigd om deel 
te nemen aan deze studiebijeenkomst. 

Programma

12.45 ontvangst
13.00 opening
13.10 Hans renders, ‘De persoon 

en zijn tijd’
13.40 Bram mellink, ‘De wereld 

hervormd. De wortels van 
Boerwinkels inclusief denken’

14.20 Pauze
14.35 remco van mulligen,  

‘Dominee Velema, de paus 
der verontruste protestanten’

15.15 Wilfred Scholten, ‘Barend 
Biesheuvel, regelaar tussen 
radicalen’

15.55 Slotwoord Herman langeveld, 
‘Christelijk-sociaal in de jaren 
zestig’

16.15 receptie

orgaNiSatie

Historisch Documentatiecentrum 
voor het Nederlands Protestantisme 
(UB VU)
Wouter Beekers
t +31 (0) 20 598 5275 
e w.beekers@ubvu.vu.nl
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Partner in kennis

gePortretteerDeN

F. Boerwinkel (1906-1987)
ontwikkelde zich tijdens zijn studie 
Nederlands tot een vooruitstrevend 
hervormd denker. Hij werd directeur 
van de School voor maatschappelijk 
Werk in Driebergen (later De Horst). 
Bekend werd zijn christelijke-ethiek 
Inclusief denken uit 1966.

j.H. Velema (1917-2007)
ontwikkelde zich als predikant tot 
een boegbeeld van de christelijk-
gereformeerde kerken in Nederland. 
Hij was actief voor de reformatorisch 
Politieke Federatie en de evangeli-
sche omroep.

B.W. Biesheuvel (1920-2001)
werd via de Nederlandse Christelijke 
Boeren- en tuindersbond politiek 
actief voor de antirevolutionaire 
Partij. tussen 1963 en 1973 was hij 
politiek leider van de partij, vier jaar 
lang minister van landbouw en Vis-
serij en van 1971 tot 1973 minister-
president.

SPrekerS

Prof.dr. j.W. renders (1957)
is bijzonder hoogleraar geschiede-
nis en theorie van de biografie en 
directeur van het Biografie instituut 
te groningen.

Drs. a.g.m. mellink (1985) 
werkt aan de Uva sinds 2009 aan een 
proefschrift over het primair on-
derwijs als ‘speelveld voor inclusief 
denken’.

Drs. r.t. van mulligen (1981)
werkt sinds 2008 aan de VU aan een 
promotieonderzoek over de naoor-
logse krachtenbundeling van refor-
matorische en evangelische christe-
nen.

Drs. W.F. Scholten (1964) 
is werkzaam als politiek verslagge-
ver bij NCrV-Netwerk en werkt aan 
het HDC aan een proefschrift over 
Barend Biesheuvel.

Dr. H.j. langeveld (1949)
is als onderzoeker verbonden aan het 
Biografie instituut te groningen en 
bereid een biografie voor over Willem 
Schermerhorn
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BereikBaarHeiD VU

auto
De VU is vanuit alle richtingen via de 
ringweg om amsterdam de a-10 be-
reikbaar. U volgt die rondweg tot de 
afslag S108-Buitenveldert/oud zuid/
olympisch stadion; aan het eind van 
de afrit linksaf de amstelveenseweg 
oprijden; na 200 meter bij het VU 
medisch centrum slaat u linksaf de 
De Boelelaan op.

Betaald parkeren
Parkeren bij de Vrije Universiteit kan 
alleen tegen betaling. 
Voor gehandicapten zijn parkeer-
plaatsen gereserveerd voor het VU 
-hoofdgebouw en op het VU-binnen-
terrein. Via de intercomzuil bij de 
slagboom kunt u zich melden bij de 
portier.

openbaar vervoer
Vanaf Centraal Station, Sneltram 51, 
Stadstram 5 - uitstappen: halte De 
Boelelaan/ VU. Stadstram 16 - uit-
stappen: halte VU medisch centrum. 
Vanaf Station Sloterdijk: metro 50. 
Vanaf amstelstation: Sneltram 51. 
Vanaf Station zuid/ WtC: Sneltram 
51 en/of  Stadstram 5 (richting 
amstelveen) uitstappen: halte De 
Boelelaan /VU. te voet is de VU vanaf 
Station zuid/ WtC in ca. 10 minuten 
bereikbaar. Vanaf Station Duivend-
recht: metro 50 halte Station zuid/ 
WtC. 
Streekbussen rijden direct naar de 
VU onder meer vanuit: Haarlem: bus 
176; landsmeer/kudelstaart: bus 
172; Uithoorn: bus 170; Wilnis: bus 
142.

Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden)

Bezoek en studiezaal

De Boelelaan 1105 (hoofd-

gebouw VU) amsterdam 

kamer 1B-41 

openingstijden: 

ma t/m vr 9.00-17.00 uur

Post

HDC / UB Vrije Universiteit 

amsterdam 

Hoofdgebouw kamer 1B-34 

De Boelelaan 1105 

1081 HV amsterdam

t +31 (0) 20 59 85270

e hdc@ubvu.vu.nl

W www.hdc.vu.nl
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