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Samenvatting Nederlands

Bruine, soms wat smoezelige boekjes, die op straat, op markten, in treinen 
en op kermissen werden uitgedeeld. Religieuze traktaatjes groeiden in de 
negentiende eeuw uit tot een van de bekendste en meest gebruikte evan-
gelisatiemiddelen. De geschiedenis van deze lectuur is intrigerend, maar is 
door historici tot op heden grotendeels is genegeerd. Waarom kwam trak-
taatverspreiding zo in zwang en bleef het religieuze traktaat tot ver in de 
twintigste eeuw zo populair binnen het missionaire werk? Dit proefschrift 
richt zich op traktaatverspreiding in Nederland in de periode van 1913 tot 
1959, en dan vooral op de internationale invloeden die uitgevers van deze 
lectuur ondergingen. Het ging daarbij met name om beïnvloeding vanuit de 
Angelsaksische wereld, aanvankelijk vooral vanuit Groot-Brittannië en na 
1945 in toenemende mate vanuit de Verenigde Staten.
   Religieuze traktaten werden al verspreid sinds de uitvinding van de 
boekdrukkunst, maar pas vanaf het einde van de achttiende eeuw werden 
ze hoofdzakelijk als evangelisatiemiddel ingezet. Het was dan ook in de 
negentiende eeuw dat tientallen traktaatgenootschappen zouden worden 
opgericht en het religieuze traktaat in voorheen ongekende oplagen van 
soms honderdduizenden exemplaren gedrukt zouden worden. De opkomst 
van religieuze traktaatverspreiding werd mogelijk gemaakt door verbeterde 
druktechnieken, die de kosten voor drukwerk sterk omlaag brachten en het 
drukken van grotere oplagen mogelijk maakte. Drukwerk kwam daardoor 
in de negentiende eeuw binnen het bereik van een steeds groter publiek te 
liggen, zelfs van de arbeidersklasse.
   De populariteit van het religieuze traktaat hing echter ook samen met een 
religieuze opleving die zich vanaf het eind van de achttiende eeuw zowel 
in Groot-Brittannië, als elders in Europa voordeed. In de achttiende eeuw 
deden zich in de Angelsaksische wereld verschillende opwekkingen voor, 
periodes waarin spontaan grote groepen mensen tot bekering leken te ko-
men. Deze revivals vormden in de Angelsaksische wereld de basis voor de 
opkomst van de evangelicals, protestanten binnen en buiten de Anglicaanse 
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kerk, die een grote nadruk legde op bekering en een persoonlijke relatie 
met God. Daarnaast vielen ze echter op door hun activisme en missionaire 
drang. Dat kwam tot uiting in het grote aantal religieuze genootschappen dat 
door hen werd opgericht, variërend van zendingsgenootschappen, bijbel- 
en traktaatgenootschappen tot home missions en zondagsscholen. Elders in 
Europa, zoals in Zwitserland, Frankrijk, Duitsland en in Nederland deden 
zich vergelijkbare opwekkingsbewegingen voor, waarbij onderlinge inter-
nationale contacten een belangrijke stimulans vormden.
   Vooral Britse evangelicals toonden in de negentiende eeuw veel interesse 
in ontwikkelingen op het vasteland. Britse genootschappen als de London 
Missionary Society (lms), the British and Foreign Bible Society (bfbs) and de 
Religious Tract Society (rts) waren niet alleen actief in Groot-Brittannië en 
de Britse koloniën, maar ook in verschillende Europese landen, waaronder 
Duitsland, Frankrijk, Spanje en gebieden in Oost-Europa. Waar mogelijk 
stimuleerden deze Britse genootschappen bovendien de oprichting van re-
ligieuze genootschappen naar eigen voorbeeld. Ook in Nederland speelden 
de Britse genootschappen een belangrijke rol. Zo werd het Nederlandse 
Zendelinggenootschap (nzg) gemodelleerd naar de lms (de eerste missiona-
rissen van de nzg werden via de lms uitgezonden naar het zendingsveld), 
leidde een bezoek van de bfbs-vertegenwoordiger Robert Pinkerton tot de 
oprichting van het Nederlands Bijbelgenootschap en nam de rts het initiatief 
voor de oprichting van het Nederlands Godsdienstig Traktaatgenootschap. 
De Nederlandse genootschappen ontvingen in hun beginjaren waardevolle 
steun van de Britse organisaties, variërend van financiële hulp tot praktische 
adviezen en toestemming om Britse traktaten in Nederlandse vertaling uit 
te brengen. In tegenstelling tot genootschappen in andere Europese landen, 
zoals Duitsland waar de bijbel- en traktaatgenootschappen lang afhankelijk 
bleven van de Britse steun, stonden de Nederlandse genootschappen snel op 
eigen benen. Later in de negentiende eeuw nam de directe betrokkenheid 
van Britse genootschappen bij Nederlandse religieuze organisaties dan ook 
af, maar de onderlinge contacten tussen Britse evangelicals en Nederlandse 
protestanten bleven bestaan en Britse initiatieven bleven een inspiratiebron 
vormen voor de oprichting van Nederlandse genootschappen.
   Aan het begin van de twintigste eeuw waren deze onderlinge banden 
nog steeds levend, zoals onder meer zou blijken uit de oprichting van de 
Vereniging tot Verspreiding der Heilige Schrift (vvhs) – een van de twee 
evangelisatieverenigingen die in deze studie centraal staan – naar het voor-
beeld van de Britse Scripture Gift Mission (sgm). Dat maakt de vvhs en haar 
zusterorganisatie de Bijbel Kiosk Vereniging (bkv) tot een interessante casus 
voor een onderzoek naar traktaatverspreiding in Nederland. Niet alleen om-
dat de vvhs en bkv typische voorbeelden waren van religieuze verenigingen 
ontstaan op basis van particulier initiatief, een interkerkelijk karakter had-
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den en beiden beïnvloed werden door Britse evangelisatiemethodes, maar 
ook omdat het de blik richt op de eerste helft van de twintigste eeuw. Want 
terwijl het religieuze verenigingsleven in de negentiende eeuw van historici 
enige aandacht heeft gekregen, bestaat er vrijwel geen onderzoek naar de 
daaropvolgende periode. Dat wekt de suggestie dat er in de eerste helft van 
de twintigste eeuw weinig activiteit viel waar te nemen op missionair terrein, 
maar in deze studie wordt benadrukt dat die indruk niet terecht is. Rond 
1913 – het jaar waarin de vvhs werd opgericht – is een hernieuwde interesse 
in evangelisatiewerk waarneembaar, die onder meer tot uitdrukking kwam 
in verschillende evangelisatiecongressen die door Gereformeerde Kerken 
in Nederland werden georganiseerd. In de praktijk werd het evangelisatie-
werk echter nog steeds hoofdzakelijk door verenigingen en genootschappen 
uitgevoerd. Traktaatverspreiding vormde een belangrijk onderdeel van dit 
evangelisatiewerk.
   Zowel voor de vvhs als voor de bkv vormde traktaatverspreiding het 
hoofdelement van hun missionaire activiteiten. Aan de hand van het werk 
van beide verenigingen wordt in deze studie nagegaan hoe groot de invloed 
vanuit de Angelsaksische wereld was op traktaatverspreiding in Nederland. 
Daaruit blijkt dat de vvhs en de bkv tijdens het interbellum op verschillende 
manieren onder Britse invloed stonden. In het geval van de vvhs was dit zeer 
direct, in navolging van de sgm gaf de vereniging vooral geïllustreerde bij-
belgedeelten uit en daarnaast ook verschillende traktaten van de sgm in een 
Nederlandse vertaling uit. De bkv schreef daarentegen zelf haar traktaten, die 
specifiek voor verspreiding tijdens strandevangelisatiewerk bedoeld waren. 
De methode van de strandevangelisatie en het gebruik van bijbelkiosken 
waren echter al eerder in Groot-Brittannië beproefd. Ook bij andere Neder-
landse traktaatgenootschappen, zoals het Filippus Traktaatgenootschap (zij 
in het in mindere mate) is Britse invloed in hun traktaten aanwijsbaar.
   Na afloop van de Tweede Wereldoorlog werd echter een verschuiving 
zichtbaar, vanaf 1945 richtten Nederlandse uitgevers van religieuze trak-
taten zich steeds meer op Amerikaanse voorbeelden. De Britse invloed viel 
daardoor weg. De bkv, die tijdens de oorlog door de Duitse bezetters werd 
verboden vanwege een traktaat dat over ‘duistere tijden’ had gesproken, 
richtte zich na de oorlog bijvoorbeeld in een folder direct tot Amerikaanse 
kerken om daar steun te werven voor het opnieuw opstarten van de werk-
zaamheden. Bij de vvhs werd de Amerikaanse invloed vooral in de jaren 
vijftig zichtbaar, toen oprichter Marinus Heule een reis maakte naar de Ver-
enigde Staten om daar inspiratie op te doen voor nieuwe evangelisatielectuur. 
Een van de elementen die de vvhs van Amerikaanse uitgevers overnam, was 
een grotere nadruk op beeld. Zo publiceerde de vereniging enkele folders, 
waarbij de nadruk lag op foto’s met korte bijschriften. Bij het Nederlandse 
publiek vielen deze nieuwe traktaten niet altijd in goede aarde. Zo lokte 
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een folder met babyfoto’s en bijschriften als ‘Lachend opent hij zijn mond, 
straks gaat hij lekker eten. Maar weet u, dat als hij ouder wordt, hij zijn ge-
bed niet mag vergeten. Laat gij uw kind bidden?’1 scherpe kritiek uit in de 
christelijke pers. Dat maakte de vvhs voorzichtiger, maar de traktaten bleven 
kleurrijker en beeldender dan tijdens het Interbellum. Ook bij de bkv valt in 
deze periode een grotere aandacht voor vormgeving op, met kleurrijkere en 
kortere traktaten. De teksten werden lichter van toon en mochten duidelijk 
meer humor bevatten, het formaat van de traktaten werd kleiner en ook bij 
de bkv werd meer beeld gebruikt.
   Er vallen verschillende oorzaken voor deze verschuiving aan te wijzen, 
niet in het minst de veranderde machtsverhoudingen na 1945, waarbij de 
Verenigde Staten de positie van wereldmacht definitief van het Britse em-
pire had overgenomen. De oorlog had in Europa ook de sympathie voor de 
Amerikanen vergroot en bewondering opgeroepen voor hun technologische 
kunnen. Daar kwam bij dat Amerikaanse christenen zich na de oorlog ook 
meer geïnteresseerd toonden in het christendom in Europa. Zij maakten zich 
zorgen over het oprukkende communisme en de verhalen over een gedemo-
raliseerde bevolking en kerk die terugkerende Amerikaanse militairen mee-
brachten. Daarom richtten Amerikaanse gelovigen, zoals de tijdens de oorlog 
opgerichte organisatie Youth for Christ en evangelisten als Billy Graham 
zich nadrukkelijk op Europa. Zij introduceerden daar nieuwe vormen van 
evangelisatie, zoals rally’s en massale evangelisatiebijeenkomsten in stadia. 
De traditionele kerken in Nederland vonden het moeilijk hierop te reage-
ren. Enerzijds namen ze kritisch afstand van de Amerikaanse methoden, 
anderzijds merkten ze dat evangelisten als Graham het publiek veel beter 
wist te bereiken dan de kerken. Ook de vvhs en de bkv voelden dit span-
ningsveld, maar durfden wel met Amerikaanse invloeden in hun traktaten 
te experimenteren.
   Ten slotte lag aan de verschuiving ook een breed besef onder gelovigen 
ten grondslag dat oude evangelisatiemethodes niet langer voldeden. In 
kerken en evangelisatieverenigingen werd de conclusies getrokken dat het 
publiek niet meer te bereiken was met teksten die in het verleden waren 
gebruikt. Traktaten werden als ouderwets beschouwd, al werd de methode 
van traktaatverspreiding niet afgewezen. Het besef dat er groeiende kloof 
tussen de boodschap van de kerken en het publiek bestond, zorgde voor 
een missionaire opleving na 1945. De kerken trokken daarbij het evangeli-
satiewerk meer naar zichzelf toe trokken, waardoor kerkelijke steun voor 
evangelisatieverenigingen zoals de vvhs en de bkv minder vanzelfsprekend 
werd. Aan het eind van de jaren vijftig leek de kloof tussen kerken en het 
publiek echter nauwelijks kleiner geworden, en zwakte de missionaire im-
puls weer af.
   Daarmee sluit deze studie ook aan bij het debat over secularisatie dat 
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historici en sociale wetenschappers al decennialang bezig houdt. Historici 
als Callum Brown en Olaf Blaschke hebben er terecht op gewezen dat er 
geen sprake is van een langzaam voortschrijdende secularisatie sinds de 
negentiende eeuw, maar dat deze eeuw juist een opmerkelijk hoogtepunt 
van religieuze activiteit vormde. Traktaatverspreiding vormt daarvan een 
goed voorbeeld. Tegelijkertijd leggen zij veel nadruk op de ontkerkelijking 
die zich vanaf de jaren zestig voordeed. Uit deze studie blijkt echter dat er 
binnen het evangelisatiewerk al veel eerder een toenemende spanning werd 
ervaren om het publiek met een christelijke boodschap te kunnen bereiken. 
Dat maakt duidelijk dat de maatschappelijke rol van religie in de eerste helft 
van de twintigste eeuw veel meer onderzoek verdient.

Noot

 1. Kinderfoto’s (vvhs z.j.), 1.
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