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Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 
  
 

JAARVERSLAG 2020 
 

 

De Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis (VNK) werd op 27 mei 1989 opgericht. Dit is het 
tweeëndertigste jaarverslag dat op de drieëndertigste jaarlijkse ledenvergadering wordt 
gepresenteerd.  
 
Het bestuur van de vereniging heeft vier keer vergaderd, namelijk op maandag 2 maart, maandag 15 
juni, maandag 21 september en op maandag 7 december 2019. In dit jaar brak de coronacrisis uit. 
Daardoor waren de bestuursleden alleen op 2 maart fysiek aanwezig. Op 15 juni en 7 december werd 
er online vergaderd; de vergadering van 21 september had een hybride vorm. Het bestuur bestond 
uit tien personen: Mirjam de Baar (voorz.), Henk van den Belt (lid), Mathilde van Dijk (lid), Peter 
Raedts (lid), Christiaan Ravensbergen (secr.), Arnold Smeets (lid), Mirjam van Veen (lid), Huib Uil (lid), 
Wim Visser (penn.) en Martin van Wijngaarden (lid).  
 
De wintervergadering vond plaats op 6 januari 2020 in Utrecht, in de Lutherse kerk. Deze 
bijeenkomst ging over de invloed van en de bruikbaarheid van de ideeën van Max Weber voor de 
geschiedenis van het christendom. De sprekers waren Peter van Rooden, Henk van den Belt en Arie 
Molendijk. Er waren ruim 30 personen aanwezig.  
 
De voorjaarsbijeenkomst stond gepland op zaterdag 14 maart 2020. Enkele dagen daarvoor had de 
overheid in verband met het coronavirus geadviseerd om bijeenkomsten met meer dan 100 
personen niet door te laten gaan. Het bestuur heeft toen besloten om de bijeenkomst over ‘rode’ 
dominees in Leeuwarden niet door te laten gaan. Dit had onder meer tot gevolg dat de VNK-
scriptieprijs 2017-2019 niet kon worden uitgereikt.  
 
Omdat ook de Dag van de Nederlandse Kerkgeschiedenis door de aanhoudende coronacrisis niet 
door kon gaan, heeft het bestuur gekeken naar mogelijkheden om online-activiteiten te organiseren. 
Dit resulteerde in een samenwerking met Uitgeverij BoekenCentrum bij de online presentatie van het 
boek Kerkgeschiedenis voor iedereen van Jan van de Kamp en Almatine Leene op 22 oktober 2020. 
Naast de auteurs sprak Enny de Bruin op deze bijeenkomst over het belang, nut en plezier van 
kerkgeschiedenis. Ook werd bekend gemaakt dat Koen de Groot de VNK-scriptieprijs had gewonnen 
met zijn scriptie ‘Volgaarne gaf ik mijn bloed en leven voor onzen H. Vader Pius IX. Een 
microhistorische studie naar de pauselijke zoeaven Frans Aghina, Bert Gijsbers en Ignace Wils (1865-
1895)’. Van de fysieke uitreiking op een eerder moment was een filmopname gemaakt. Deze werd 
getoond tijdens deze zoombijeenkomst en is terug te vinden op de website van de vereniging. Vanuit 
het bestuur heeft Arnold Smeets dit alles georganiseerd. Bij de online presentatie waren 63 mensen 
aanwezig. 
 
Vanwege het succes van de online bijeenkomst op 22 oktober 2020, heeft het bestuur op voorstel 
van Arnold Smeets besloten om drie zoomlezingen aan te bieden. In 2020 vond de eerste plaats. Op 
17 december 2020 sprak bestuurslid Mirjam van Veen over Utenhove’s vluchtelingen. Meer dan 40 
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personen hadden zich aangemeld. De organisatie van deze online-bijeenkomsten lag wederom bij 
Arnold Smeets.  
 
In 2020 is een begin gemaakt met de digitalisering van het Tijdschrift voor Nederlandse 
Kerkgeschiedenis. De drieëntwintigste jaargang bestond uit vier nummers met in totaal 162 pagina’s. 
De volgende personen maakten in 2020 deel uit van de redactie: Iris Busschers, Chris Dols, Joep van 
Gennip (voorz.), Sabine Hiebsch, Mirjam Hofman, Jan van de Kamp (secr.), Gert van Klinken en Jo 
Spaans.  
 
Aan het einde van het verslagjaar telde de vereniging 366 leden.  
 
Christiaan Ravensbergen, secretaris       Amsterdam, 22 februari 2021 

 
 
 

 
 
Uitreiking VNK-scriptieprijs aan Koen de Groot, met VNK-voorzitter Mirjam de Baar en jury-voorzitter Arie Molendijk, Utrecht, 9 
oktober 2020 (Foto: Wim Visser) 
 

 


