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Tot het moeilijkste genre lektuur behoort het traktaatje. Als wij begonnen de 
moeilijkheid in te zien, dan ware er reeds veel gewonnen! Wat is in de meeste 
gevallen een traktaat? Een brokje leven (tamelijk eentonig) plus een stukje evan-
gelie (tamelijk eenzijdig), die op een vrij mechanische wijze aan elkaar verbonden 
zijn. Meestal schrijft men noch consequent van het beeld uit noch consequent 
van het woord, van de gedachte uit, maar lascht die beide op een eenigszins 
wonderlijke wijze aan elkaar. Laat ik het scherp stellen: Wij evangeliseeren nog 
te veel met anecdoten!1

Deze kritische omschrijving van het fenomeen evangelisatietraktaat liet de 
gereformeerde evangelist Nico Baas, auteur van de rubriek ‘Even Parkeren’, 
zich in 1938 in het gereformeerde weekblad De Reformatie ontvallen. Het 
traktaat was al sinds de negentiende eeuw een beproefd middel in het evan-
gelisatiewerk. Door hun korte teksten en simpele uiterlijk konden traktaten 
goedkoop en in hoge oplagen gedrukt worden. De beknopte teksten vorm-
den geen beperking, maar een voordeel. Traktaten deden een beroep op de 
aandacht van de lezer, zonder teveel van hem of haar te vragen. Daarmee 
was het traktaat bij uitstek geschikt voor verspreiding onder mensen die 
vanwege hun laaggeletterdheid nooit een langere tekst zouden lezen, maar 
evengoed voor de haastige passant die in het voorbijgaan een blaadje kreeg 
uitgereikt.
   Goedkopere typen drukwerk – zoals traktaatjes – werden al sinds de 
Reformatie gebruikt om religieuze denkbeelden te verspreiden, maar ver-
beterde druktechnieken maakten het in de negentiende eeuw mogelijk om 
dergelijk drukwerk op voorheen ongekende schaal te produceren. Druk-
werk groeide in deze periode uit tot een massaproduct, dat zelfs binnen het 
bereik van de laagste klassen kwam te liggen. De lectuur die arbeiders zich 
konden veroorloven had echter vaak een sensationeel karakter, met verhalen 
over gruwelijke misdaden, spookverhalen of teksten (en afbeeldingen) van 
pornografische aard. De uitbreiding van het lezerspubliek werd dan ook lang 
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niet door iedereen aangemoedigd, maar als een bedenkelijke ontwikkeling 
gezien die in goede banen geleid moest worden, waarvoor onder andere 
volksbibliotheken met verantwoorde boeken zouden worden opgericht. 
Ook werd er met regelmaat gewaarschuwd tegen excessief leesgedrag, vooral 
onder doelgroepen die als beïnvloedbaar werden gezien – zoals jongeren en 
vrouwen. De bredere verspreiding van het gedrukte woord liet zich echter 
niet tegenhouden.2

   Britse evangelicals behoorden tot de eersten die zich realiseerden, dat de 
‘flood tide of “vicious literature” washing over the land – works of religious 
infidelity, fictions and fantasies, stories of romance, piracy and murder’3 
niet zou verdwijnen, maar op eigen terrein bevochten moesten worden. 
Bovendien zagen zij de kansen die goedkoop drukwerk bood om hun eigen, 
evangelische boodschap op grote schaal te verspreiden. Daarom begonnen 
ze aan het eind van de achttiende eeuw religieuze traktaatjes uit te geven, 
die in eerste instantie vooral voor het volk in de arbeidersbuurten bedoeld 
waren. In veel gevallen schonken kerken of speciaal daarvoor opgerichte 
traktaatgenootschappen de blaadjes gratis weg, en anders werd de prijs be-
wust zo laag mogelijk gehouden. In de negentiende eeuw zou het religieuze 
traktaat uitgroeien tot een van de meest gebruikte evangelisatiemiddelen. 
Maar waarom werd het traktaat – althans bij religieuze genootschappen – zo 
populair? En was het toeval dat juist de Britse evangelicals het traktaat als 
instrument bij hun missionaire activiteiten begonnen in te zetten, en in de 
negentiende eeuw overal in Europa traktaatgenootschappen zouden oprich-
ten? Ook in Nederland speelden de Britten bijvoorbeeld een belangrijke rol 
bij de opkomst van het traktaat in het evangelisatiewerk. In deze studie zal 
deze Angelsaksische invloed op de productie en verspreiding van religieuze 
traktaten in Nederland centraal staan.

De traktaatbeweging in het historisch onderzoek

De populariteit van het religieuze traktaat in de negentiende eeuw bleek 
onder meer uit de enorme oplagen die van deze lectuur op de markt werden 
gebracht. Die zijn ook naar hedendaagse maatstaven overweldigend groot. 
Zo drukte de Religious Tract Society (rts) in 1839 bijvoorbeeld 250.000 
exemplaren van een traktaat over de gevaren van drankmisbruik, dat moest 
worden verspreid onder ‘every poor family in London’. In datzelfde decen-
nium gaven de American Bible Society (abs) en de American Tract Society 
(ats) samen jaarlijks meer dan een miljoen bijbels en meer dan zes miljoen 
traktaten uit.4 Maar traktaatgenootschappen in Nederland, met een veel 
kleinere markt dan het Angelsaksische taalgebied, brachten evengoed een 
indrukwekkende stroom aan publicaties voort. Zo zou de Vereniging tot 
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Verspreiding van Godsdienstige Blaadjes volgens het later opgerichte Filip-
pus Traktaatgenootschap tussen 1856 en 1871 meer dan 4.250.000 traktaten 
hebben verspreid, waarvan 400.000 exemplaren gratis.5

   Die populariteit sloot kritiek op de traktaten echter bepaald niet uit. Trak-
taten werden vaak bekritiseerd vanwege hun beknopte inhoud en daardoor 
noodzakelijkerwijze versimpelde weergave van bekering en geloofsleven. 
Bovendien was er soms kritiek op het ‘Engelse’ karakter van religieuze trak-
taten, die onder meer in Nederland als niet passend bij de eigen godsdienstige 
beleving werd ervaren. Die kritiek reflecteerde de aanzienlijke Britse invloed 
op de Europese uitgevers van religieuze lectuur. Want de Britten liepen niet 
alleen voorop bij de productie en verspreiding van traktaten, maar probeer-
den ook om elders het traktaat als evangelisatiemiddel te introduceren. Ze 
stimuleerden overal in Europa de oprichting van bijbel- en traktaatgenoot-
schappen, die daardoor vaak nog lange tijd onder Britse invloed stonden.
   Ook in Nederland werden de eerste bijbel en traktaatgenootschappen met 
Engelse steun opgericht en viel in traktaten aanvankelijk een duidelijk bui-
tenlandse invloed te bespeuren. Het Nederlandsch Godsdienstig Traktaatge-
nootschap dat in 1820 met Britse steun werd opgericht, gaf in de eerste jaren 
van haar bestaan vooral vertalingen van Britse traktaten uit. Ook toen de 
Britse invloed afnam en het ngtg meer eigen uitgaven liet verschijnen, bleef 
de stijl en onderwerpkeuze aan de Britse traktaten herinneren. Zo stonden in 
veel traktaten bekeringsverhalen centraal, en ook andere onderwerpen – zo-
als waarschuwingen tegen drankmisbruik, kermisbezoek, vloeken en het 
niet respecteren van de zondagsrust – vertoonden veel overeenkomsten 
met het materiaal dat in de Angelsaksische wereld werd uitgegeven. Met 
name de bekeringsverhalen en sterfbedscènes in de traktaten werden door 
critici soms te Brits gevonden, teveel gericht op het persoonlijke getuigenis 
en te weinig op Gods rol tijdens de bekering. Door de steeds terugkerende 
thema’s konden traktaten, zoals Nico Baas schreef, ook ‘tamelijk eentonige’ 
en soms ook ‘tamelijk eenzijdige’ weergaven van de evangelische boodschap 
zijn. Ondanks alle kritiek, bleef het traktaat tot ruim in de twintigste eeuw 
populair als evangelisatiemiddel. Ook de critici bleven er, afgezien van de 
verbeteringen die ze graag aan de inhoud van de teksten zouden zien, van 
overtuigd dat het middel in het evangelisatiewerk niet onbenut moest blij-
ven.
   De populariteit van het religieuze traktaat in de negentiende en in de eerste 
helft van de twintigste eeuw, staat in schril contrast met de aandacht die deze 
lectuur in historisch onderzoek heeft gekregen. Ondanks het grote aantal 
bijbel- en traktaatgenootschappen die in die periode werden opgericht, de 
hoge oplagen traktaten die zij lieten drukken en de energie die evangelisa-
tiecomités en -verenigingen staken in het verspreiden van deze lectuur, is 
er slechts op beperkte schaal onderzoek naar het fenomeen van traktaatver-
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spreiding verricht. Het meeste onderzoek concentreert zich bovendien op 
de Angelsaksische wereld, niet toevallig gezien de stimulerende rol die met 
name de Britse religieuze genootschappen speelden op dit terrein. Afgezien 
van een studie van William Mundt naar de Duitse traktaatbeweging, is er 
echter nauwelijks studie gemaakt van de traktaatbeweging elders in Europa. 
Ook voor wat betreft Nederland, waar in de negentiende eeuw toch een 
zeer uitgebreid veld aan religieuze organisaties ontstond, is het werk van 
de traktaatbeweging nog vrijwel niet in kaart gebracht.
   Dat is opmerkelijk, omdat het religieuze verenigingsleven in de negen-
tiende eeuw (met name in Réveilkringen) de laatste jaren wel aandacht heeft 
gekregen. Omdat daarbij vooral de thematiek van de civil society centraal 
heeft gestaan, ligt de nadruk in veel studies meer op de maatschappelijke 
hulpverlening, zoals bestrijding van armoede, drankmisbruik en prostitutie, 
dan op evangelisatie.6 Dat laatste onderwerp lijkt niet echt populair onder 
historici. Misschien omdat het begrip bij sommigen negatieve associaties 
oproept, maar waarschijnlijk vooral doordat de maatschappelijke impact van 
het fenomeen tot nu toe onvoldoende op waarde is geschat. Daar komt bij 
dat het gaat om een lastig te onderzoeken onderwerp. Het is onder historici 
gebruikelijker over de maatschappelijke functie van religie te spreken, dan 
over de vorm en inhoud ervan. De goedkope religieuze uitgaven maakten 
bovendien onderdeel uit van wat als ‘grijze lectuur’ omschreven zou kun-
nen worden. Vorm, inhoud en genre konden onder de noemer van ‘religieus 
traktaat’ sterk uiteen lopen. Daar kwam bij dat de traktaatjes naar hun aard 
een zeer vluchtige vorm van drukwerk vormden. Mensen neigden er naar 
om waarde aan boeken te hechten, ook al vormden boeken niet langer het 
exclusieve en waardevolle bezit dat ze in voorgaande eeuwen geweest waren. 
Boeken werden daarom bewaard en in veel gevallen aan volgende generaties 
nagelaten. Traktaatjes, die soms uit niet meer dan een dubbel gevouwen blad 
bestonden en waarvoor niets was betaald, werden veel makkelijker wegge-
gooid. Dat wil niet zeggen dat er geen voorbeelden zijn, waarbij mensen een 
ooit gekregen traktaat bleven koesteren en zelfs meerdere malen herlazen. 
In archieven en bibliotheken zijn traktaatjes in het algemeen echter slecht 
bewaard gebleven en daarom is het lastig onderzoek doen naar deze vorm 
van lectuur.
   Soms zijn er wat religieuze traktaten opgenomen in collecties met brochu-
res en pamfletten, maar dat gaat slechts om beperkte hoeveelheden. Voor 
grotere collecties is de onderzoeker veelal aangewezen op de archieven 
van traktaatgenootschappen, maar ook daarin ontbreken vaak aanzienlijke 
hoeveelheden uitgaven. Daar komt nog bij dat uitgevers van traktaten om 
bedrijfsmatige redenen naast de titel en uitgever vaak nauwelijks gegevens 
vermelden. Auteursnaam, jaar van uitgave en druk ontbreken veelal, terwijl 
herdrukken van goedlopende traktaten toch met grote regelmaat voorkwa-
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men. Het weglaten van deze gegevens was dan ook veelal een bewuste keuze 
van uitgevers, die daardoor traktaten in grote hoeveelheden konden druk-
ken en vervolgens over een langere periode op de markt konden brengen. 
Door het ontbreken van een jaar van uitgave, kon het publiek niet zien of 
een traktaat een nieuwe uitgave was, of een onsuccesvol product dat jaren-
lang in een magazijn was blijven liggen. Het is daarom vaak lastig om een 
goed beeld te krijgen van het uitgavenbeleid van traktaatgenootschappen. 
Gegevens over de verspreiding en de ontvangst van de religieuze lectuur 
door het publiek zijn meestal nog moeilijker te vinden.7

   Toch blijft de stilte van historici op dit terrein opmerkelijk, gezien de 
vlucht die de verspreiding van religieuze lectuur voor religieuze organisaties 
in de periode van ongeveer 1800 tot 1960 nam. Traktaatverspreiding maakte 
bovendien een wezenlijk deel uit van de religieuze opwekkingsbeweging 
die in Europa op verschillende plaatsen viel waar te nemen aan het begin 
van de negentiende eeuw. De rol van de Britse evangelicals – een protes-
tantse stroming die in de achttiende eeuw in de Angelsaksische wereld was 
ontstaan – was daarbij is onmiskenbaar. Deze stroming was vanaf het begin 
zeer divers, ze omvatte zowel leden van de Anglicaanse kerk als van ‘dis-
senting churches’, evangelicals konden zowel arminiaanse als calvinistische 
opvattingen huldigen en onderling werd zeer verschillend gedacht over tal 
van maatschappelijke onderwerpen (waaronder slavernij). Het is daarom 
niet gemakkelijk een eenduidige definitie van de stroming te geven. Mark 
Hutchinson en John Wolffe concluderen in hun recente studie A Short His-
tory of Global Evangelicalism dat: ‘the task of understanding evangelicalism 
needs to start from the recognition that it is a phenomenon that defies precise 
definition, partly because it was ‘held’ by its practitioners in ways different 
from those used by its categorizers’.8 Belangrijke aspecten van de evangeli-
cale beweging waren de nadruk die werd gelegd op de persoonlijke bekering, 
die voor iedereen – gedoopt of ongedoopt- noodzakelijk werd geacht en de 
gedrevenheid om anderen tot bekering te brengen. De definitie van David 
Bebbington, hoewel is sommige opzichten misschien te eenzijdig9, is nog 
steeds een van de meest heldere en beknopte: ‘There are … four qualities 
that have been the special Marks of Evangelical religion: conversionism, the 
belief that lives need to be changed; activism, the expression of the gospel 
in effort; biblicism a particular regard to the Bible; and what may be called 
crucicentrism, a stress on the sacrifice of Christ on the cross.’10

   Een ander opvallende karakteristiek van de evangelicals was hun inter-
nationale oriëntatie; zij onderhielden contacten met gelijkgestemden op het 
vasteland, waaronder met de Réveilkringen in Zwitserland, Frankrijk en 
Nederland en met ‘Erweckten’ in Duitsland. Daar stimuleerden de Britten 
dan ook de oprichting van bijbel- en traktaatgenootschappen in de stijl van 
hun eigen religieuze organisaties. In de weinige beschikbare literatuur, ligt 
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de nadruk dan ook op deze internationale contacten. Zo stipt Kenneth J. Ste-
wart in zijn studie Restoring the Reformation, de rol van de Britse religieuze 
genootschappen als de London Missionary Society (lms), British and Foreign 
Bible Society (bfbs) en de Religious Tract Society (rts) in de contacten tussen 
Britse evangelicals en het Franstalige Réveil aan. William Mundt bracht de 
Britse invloed op de Duitse traktaatbeweging in Sinners directed to the Saviour 
veel uitgebreider en explicieter naar voren. Uit deze interessante studie blijkt 
hoe sterk de Duitse bijbel- en traktaatgenootschappen afhankelijk waren van 
de steun van verwante Britse organisaties. Verder verscheen van de hand 
van Aileen Fyfe een proefschrift over de Religious Tract Society, waarin zij 
vooral ingaat op de populair wetenschappelijke lectuur die de rts in de loop 
van de negentiende eeuw op de markt begon te brengen, maar waarin ook 
waardevolle informatie over de evangelisatietraktaten van het genootschap 
te vinden is.11

   In Amerika is in dat opzicht meer aandacht voor de verspreiding van 
goedkope religieuze lectuur geweest, waarbij ook het commerciële karak-
ter van traktaatverspreiding wordt belicht. Uit verschillende studies blijkt 
dat de Amerikaanse bijbel- en traktaatgenootschappen aanvankelijk sterk 
leunden op hun Britse tegenhangers, maar al snel op eigen benen kwamen te 
staan en in de negentiende eeuw een ongekende groei doormaakten. Terwijl 
religieuze traktaten aanvankelijk hoofdzakelijk bestonden uit heruitgaven 
van titels van de rts en andere Britse traktaatgenootschappen, kwam er in 
de loop van de eeuw een massale productie aan Amerikaanse traktaten op 
gang.

By the 1850s, an American publishing industry had begun to shed its 
long held disrepute as younger sibling to the British book trades, where 
vibrant retail and wholesale markets for new and used books had func-
tioned since the 1660s. […] During the second quarter of the nineteenth 
century, book and periodical production in the United States increased 
500 percent, and the overall value of books sold grew from $2.5 million 
to $12.5 million annually. […] In part because of evangelical publishing 
initiatives, in mid-nineteenth-century America every cause needed an 
effective publishing arm to survive as a cultural player.12

De Amerikaanse onderzoeken richten zich dan ook meer op de verspreiding 
van religieuze lectuur in het kader van het ontstaan van een massacultuur, 
dan op de contacten die Amerikaanse genootschappen onderhielden met de 
traktaatbeweging elders (natuurlijk afgezien van de Britse wortels). Interes-
sant aan deze studies is echter, dat de religieuze traktaten meer inhoudelijk 
beschreven worden en naar genre worden onderverdeeld. Zo geeft Candy 
Gunther Brown in haar studie The Word in the World een uitgebreide schets 
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van de genres die onderdeel uitmaakten van de ‘evangelical canon’, zoals de 
levensgeschiedenissen/memoires, sterfbedverhalen en zondagsschoolboek-
jes. Historicus David Paul Nord besteedt in verschillende artikelen aandacht 
aan de manier waarop Amerikaanse bijbel- en traktaatgenootschappen in-
speelden op technologische vernieuwingen. En Nathan O. Hatch plaatst 
in The Democratization of American Culture de uitbundige bloei van de 
religieuze lectuur in de negentiende eeuw ten slotte in het kader van het 
democratiseringsproces dat zich in de Verenigde Staten na de Amerikaanse 
Revolutie voltrok.13

   De Nederlandse belangstelling voor het fenomeen van de traktaatversprei-
ding staat nogal in contrast met dat van de Amerikaanse onderzoekers. In 
Nederland zijn tot nog toe nauwelijks studies naar het verschijnsel ver-
schenen. In 1987 verscheen wel een proefschrift van J. Boneschansker over 
het Nederlands Zendeling Genootschap, waarin de nauwe contacten tussen 
deze organisaties en de London Missionary Society worden beschreven. Een 
vergelijkbare studie over het Nederlands Godsdienstig Traktaatgenootschap 
ontbreekt tot op heden echter. Daarnaast besteedde P.N. Holtrop in zijn 
proefschrift over de Nederlandse afdelingen van het Deutsche Christen-
tumsgesellschaft aandacht aan het internationale karakter van de opwek-
kingsbeweging in de negentiende eeuw, waarvan onder meer het Réveil deel 
uitmaakte. Hij schetste niet alleen de banden die vanuit Nederland met het 
Zwitserse Christentumsgesellschaft bestonden, maar stipte en passant ook 
Britse contacten aan. Voor de internationale contacten die in Réveilkringen 
werden onderhouden is meer aandacht geweest. Niet alleen in de monumen-
tale studie van Elisabeth Kluit, maar ook in recentere studies zoals Christelijke 
Vaderlanders van Annemarie Houkes valt hierover informatie te vinden.14

   Aan traktaatverspreiding besteden deze studies echter vrijwel geen aan-
dacht. Jaap van Gelderen legde de geschiedenis van het Filippus Traktaatge-
nootschap vast, maar zijn boek draagt door de vele fragmenten uit traktaten 
van Filippus eerder het karakter van een bronnenpublicatie, dan van een 
analyse van het fenomeen traktaatverspreiding in Nederland.15 Afgezien 
van Van Gelderens bijdrage zijn de Nederlandse traktaatgenootschappen 
nog nauwelijks in beeld gebracht en hetzelfde geldt voor de inhoud van de 
Nederlandse evangelisatietraktaten. Dat is niet omdat de traktaatbeweging in 
Nederland veel kleiner was dan in de landen om ons heen. In tegendeel, in de 
negentiende eeuw werd een veelheid aan traktaatgenootschappen opgericht 
en er werden enorme oplagen van deze lectuur op de markt gebracht. Ook 
in Nederland groeide het traktaat in de negentiende eeuw uit tot een van de 
meest gebruikte evangelisatiemiddelen, dat tot ruim in de twintigste eeuw 
tot de standaarduitrusting van evangelisten en evangelisatiecomités zou be-
horen. Want in tegenstelling tot de beeldvorming was traktaatverspreiding 
geen typisch negentiende eeuws fenomeen, maar werden religieuze traktaten 
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tot in de twintigste eeuw op grote schaal verspreid. In deze studie zal de focus 
juist op de productie en verspreiding van religieuze traktaten in Nederland 
in de eerste helft van de twintigste eeuw liggen.
   Hoewel ‘traktaatverspreiding’ in zowel de negentiende als de twintigste 
eeuw een zeer algemene term was, had het begrip ‘traktaat’ een minder 
vastomlijnde betekenis dan het veelvuldige gebruik ervan suggereerde. 
Tijdgenoten gebruikten de term namelijk voor uiteenlopende vormen van 
lectuur. Soms ging het om kleine boekjes van tientallen pagina’s, terwijl de-
zelfde term gebruikt kon worden voor evangeliserende blaadjes die uit niet 
meer dan een tweezijdig bedrukt vel papier bestonden. Bovendien omvatte 
de term verschillende genres, van wetenschappelijke verhandelingen tot 
politieke pamfletten en religieuze lectuur. Kerken en christelijke organisa-
ties waren zeker niet de enigen die het traktaat ontdekten als goedkope en 
geschikte methode om hun ideeën te verspreiden. Ook het politieke traktaat 
maakte in de negentiende eeuw een bloeiperiode door, vooral socialisten 
waren zeer actief op het gebied van de traktaatverspreiding. In deze studie 
zal de nadruk echter liggen op de traktaten met een religieuze inhoud. Om 
praktische redenen gebruik ik daarbij ‘traktaat’ als een overkoepelende term 
voor verschillende typen van goedkope religieuze lectuur, zoals de term 
ook door tijdgenoten werd gehanteerd. Wel zal in hoofdstuk zes nader op 
de historische achtergrond van de term worden ingegaan, waarbij ook de 
moeilijkheden van een eenduidige definitie besproken zullen worden. Hier 
is het vooral van belang te benadrukken dat ik, tenzij nadrukkelijk anders 
aangegeven, met het begrip ‘traktaat’ steeds verwijs naar lectuur met een 
religieuze (meestal evangeliserende) inhoud, maar daarmee verschillende 
vormen kan beschrijven. Het kan gaan om zeer beknopte uitgaven, zoals 
de zogenaamde ‘vliegende blaadjes’, tot tamelijk uitvoerige verhandelingen 
over geloofszaken. In alle gevallen gaat het echter om lectuur die bewust 
tegen zo laag mogelijke kosten werden geproduceerd om door kerken of 
evangelisatiecomités (gratis of tegen een geringe vergoeding) te kunnen 
worden weggegeven.
   Bestaand onderzoek naar de traktaatbeweging concentreert zich vrijwel 
uitsluitend op de negentiende eeuw. Verschillende studies, waaronder die 
van Mundt en Stewart, richten zich daarbij zelfs hoofdzakelijk op de eerste 
helft van de negentiende eeuw. Dat is op zichzelf niet verbazingwekkend, 
omdat beide auteurs de nadruk leggen op de rol van de Britse evangelicals 
bij de oprichting van religieuze genootschappen in respectievelijk Duitsland 
en Frankrijk/Zwitserland. De directe invloed van de Britse genootschappen 
bij de oprichting van zusterorganisaties elders in Europa concentreerde zich 
inderdaad in de eerste helft van de negentiende eeuw. Hoewel de traktaat-
beweging in Europa daarna meer op eigen benen kwam te staan, wilde dat 
zeker niet zeggen dat daarmee een einde kwam aan de Britse invloed. In 
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feite bleef in de hele eeuw een nauw contact tussen verschillende bijbel- en 
traktaatgenootschappen in Europa zichtbaar. Traktaatverspreiding heeft 
dan ook een reputatie als typisch negentiende eeuws verschijnsel verwor-
ven. Maar is dat terecht? Betekende het einde van de negentiende eeuw ook 
het einde van de traktaatverspreiding? Dat is zeker niet het geval, zowel de 
term als de verspreiding van het product overleefden tot ver in de twintigste 
eeuw. Sterker nog, in het begin van de twintigste eeuw werden in Neder-
land opnieuw enkele verenigingen voor traktaatverspreiding opgericht en 
tot aan de Tweede Wereldoorlog zou het traktaat een van de populairste 
evangelisatiemiddel blijven.
   Vrijwel alle bestaande studies waarin het negentiende eeuwse religieuze 
verenigingsleven wordt beschreven eindigen rond 1900. Ander onderzoek 
richt zich hoofdzakelijk op de naoorlogse periode, waarin de ontkerkelijking 
en de opkomst van de evangelicale beweging in Nederland worden geana-
lyseerd. Daarmee lijken de missionaire activiteiten van kerken en religieuze 
organisaties in de eerste helft van de twintigste eeuw een blinde vlek te 
vormen, wat de suggestie wekt dat er in deze periode weinig activiteit was 
op missionair terrein. Dat doet het lijken alsof het missionaire elan van de 
negentiende eeuw was verbleekt en pas onder invloed van de evangelicale 
beweging en de snelle ontkerkelijking vanaf de jaren zestig kortstondig op-
nieuw op zou leven. De vraag is echter of dit geen misleidend beeld was. Was 
er in de eerste helft van de twintigste eeuw wel sprake van een wegzakken 
van missionaire initiatieven in eigen land? Er zijn aanwijzingen dat dit niet 
het geval was. Zo werd door de Gereformeerde Kerken in Nederland in 1913 
een belangrijk congres over evangelisatie georganiseerd, dat slechts drie jaar 
later nog eens herhaald zou worden. In hetzelfde jaar promoveerde W.G Har-
renstein aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op een proefschrift met de 
titel Het arbeidsterrein der kerk in de groote steden, waarin hij Britse en Duitse 
missionaire initiatieven met elkaar vergeleek en lessen voor de Nederlandse 
situatie probeerde te putten. Hij constateerde hernieuwde aandacht voor 
missionair werk in eigen land.

Waar de Zendingsbelangstelling in de laatste jaren zoo krachtig toenam, 
begint de gemeente ook haar roeping weer duidelijker te gevoelen te-
genover “de gedoopte heidenen”of m.a.w. tegenover hen, die van de 
kerk afvielen. Niet alleen in de steden, maar ook ten plattenlande is het 
zoogenaamde “Evangelisatie”-werk met kracht aangevat, of staat het 
aangevat te worden. Ja het scheen, alsof de kerken ten plattenlande met 
meer ijver zich op dezen arbeid wierpen dan de kerken in de steden. Maar 
ook hier ontwaakte allengs het verantwoordelijkheidsbesef. Den arbeid 
onder gevallenen en verdoolden over te laten aan het Leger des Heils, 
om dan in geschrift en van den kansel de methodistische praktijken van 
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het Leger [des Heils] te veroordeelen, men voelde, dat kon niet langer. 
Vandaar, dat in de steden tal van vereenigingen werden opgericht met 
het doel, Gods Woord te prediken aan hen, die het in de kerk niet meer 
wilden hooren brengen.16

En opnieuw in 1913 werd een nieuwe organisatie voor traktaatverspreiding 
opgericht – die uiteindelijke de naam Vereniging tot Verspreiding der Hei-
lige Schrift zou krijgen, en die net als veel negentiende eeuwse religieuze 
genootschappen sterk onder Britse invloed stond. Al deze aandacht voor 
evangelisatie roept de vraag op, of er niet eerder sprake was van een missio-
naire opleving aan het begin van de twintigste eeuw? Om die vraag te kunnen 
beantwoorden, wil ik in deze studie de in 1913 opgerichte evangelisatiever-
eniging en enkele verwante organisaties bestuderen. Aan de hand van deze 
casestudy wil ik de traktaatverspreiding in de twintigste eeuw analyseren, 
waarmee ik tevens hoop een beter beeld van deze periode als brug tussen de 
negentiende en tweede helft van de twintigste eeuw te schetsen. Mogelijk 
kunnen daardoor enkele lange termijnprocessen aan de oppervlakte komen, 
die tot nog toe zijn genegeerd en die meer inzicht kunnen bieden in de ver-
schuivende rol van religie in de moderne samenleving.

Eeuw van secularisatie of een tweede confessioneel tijdperk?

Dat onderzoek naar missionaire activiteiten in deze periode schaars is, wil 
niet zeggen dat deze studie niet aansluit bij het werk van andere historici. 
Genoemd zijn al de studies van Kenneth Stewart, William Mundt en Aileen 
Fyfe, die een waardevolle bijdrage hebben geleverd aan de beschrijving en 
analyse van traktaatverspreiding in de negentiende eeuw. Ook in Amerika 
is op dit terrein relevant onderzoek verricht. In dit proefschrift kon ik deels 
voortbouwen op deze studies, en de Nederlandse situatie vergelijken met die 
in het buitenland. Dit boek wil echter ook een aanvulling op deze studies 
zijn, door de blik bewust op een latere periode te richten. Vooral Stewart 
en Mundt concentreren zich hoofdzakelijk op het begin van de negentiende 
eeuw. Zoals gezegd is dit begrijpelijk, omdat de directe Britse invloed op 
religieuze genootschappen elders in Europa in die periode het grootst was. 
Dat neemt echter niet weg, dat het van belang is ook de subtielere vormen 
van beïnvloeding vanuit de Angelsaksische wereld op bijbel- en traktaatver-
spreiding later in de negentiende en twintigste eeuw te analyseren.17

   Onderzoek naar traktaatverspreiding in Nederland verhoudt zich echter 
niet alleen met studies naar datzelfde fenomeen in andere (West-Europese) 
landen, maar ook tot enkele bredere historische debatten. Verreweg de be-
langrijkste discussie onder historici waaraan deze studie raakt, is die over 

01 Inleiding 08-10-2014, 21:2816



17

de veranderende rol van religie in de samenleving in de afgelopen twee 
eeuwen. Juist het onderwerp traktaatverspreiding roept in dit kader interes-
sante vragen op. Moet traktaatverspreiding worden gezien als een reactie 
op toenemende ontkerkelijking en secularisatie, of was het juist een typisch 
voorbeeld van een religieuze opleving in Europa in de loop van de achttiende 
en negentiende eeuw? En bleef dit zo bij de overgang naar de twintigste 
eeuw, of veranderde de traktaatverspreiding toen van karakter?
   Historici en sociale wetenschappers debatteren al decennia over de vraag, 
of er vanaf de negentiende eeuw sprake was van een secularisatieproces en 
welke gevolgen dit proces had voor de plaats van religie in de maatschappij. 
In de twintigste eeuw won de secularisatiethese, uitgaand van een tamelijk 
rechtlijnig proces, waarbij het belang van religie onder invloed van de mo-
dernisering steeds verder werd uitgehold en uiteindelijk zelfs kon verdwij-
nen, veel aanhang onder sociale wetenschappers. Er werd veel kwantitatief 
onderzoek verricht, waarbij cijfers over kerkgang en kerkelijke rituelen 
als doop, kerkelijk huwelijk en begrafenis in de negentiende en twintigste 
eeuw werden geanalyseerd. De relatie tussen klasse en kerkelijke binding, 
met name het kerkbezoek van arbeiders, kreeg daarbij veel aandacht. Onder 
meer historicus Hugh McLeod verrichtte vanaf de jaren zeventig veel waar-
devol onderzoek naar de religieuze binding van de arbeidersklasse, waarbij 
hij veel oog toonde voor plaatselijke verschillen in tempo en intensiteit van 
de afname van religieuze betrokkenheid bij arbeiders.18

   Vanaf de jaren tachtig begonnen wetenschappers, waaronder overigens 
ook McLeod, steeds meer kritiek te uiten op de secularisatiethese. Historici 
constateerden aan de hand van casestudy’s dat in de negentiende eeuw zeker 
niet in het algemeen van een religieus verval gesproken kon worden, maar 
dat er in veel opzichten juist sprake leek te zijn van een opleving van religie. 
De these werd dan ook in toenemende mate als te rechtlijnig en teleologisch 
beschouwd. Zo konden nationale (en regionale) verschillen in het proces 
van ontkerkelijking, ontkerstening en deconfessionalisering er slecht door 
verklaard worden. Bovendien bood de these geen verklaring voor nieuwe 
religieuze fenomenen die zich na de jaren zestig voordeden, zoals de opkomst 
van nieuwe religieuze stromingen als new age en een groeiende interesse 
voor spiritualiteit. Verdween religie eigenlijk wel uit de samenleving, of 
had ze slechts een andere – meer individuele en gefragmenteerde – vorm 
aangenomen? De secularisatiethese bleek niet de beste verklaring voor de 
veranderingen die zich op het terrein van religie vanaf de achttiende eeuw 
voltrokken, en wetenschappers zijn daarom op zoek naar betere theorieën 
om deze veranderingen te verklaren. Met het in diskrediet raken van de se-
cularisatiethese werd ook anders naar de periodisering van de veranderingen 
op religieus terrein gekeken. Als niet langer kon worden uitgegaan van een 
min of meer lineair proces van religieus verval dat zich vanaf de negentiende 
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eeuw had voltrokken, waar moesten de oorzaken van de toch onmiskenbare 
veranderingen in de plaats en rol van religie in de samenleving dan gezocht 
worden?19

   Historici kijken daarbij in toenemende mate naar de jaren zestig. Vooral 
Callum Brown betoogde in zijn bekende studie The Death of Christian Bri-
tain, dat er tot en met de jaren vijftig nauwelijks sprake was van religieus 
verval, maar dat religie in de jaren zestig vervolgens abrupt haar plaats in 
de samenleving verloor. Interessant is zijn analyse dat die plotselinge afname 
van de invloed van religie vooral werd veroorzaakt doordat vrouwen de kerk 
verlieten. In de negentiende eeuw waren vrouwen, die Brown beschrijft als 
‘angels of the house’, steeds meer geïdealiseerd als toonbeeld van deugd en 
vroomheid, terwijl aan mannen gevoeligheid voor de typische negentiende 
eeuwse zonden als drankmisbruik, gokken en agressie werd toegeschreven. 
Brown ziet deze door hem geconstateerde ‘feminisering van de religie’ als 
oorzaak van het feit, dat vrouwen tussen 1800 en 1960 volgens Brown veel 
vaker kerkganger en ook kerklid waren dan mannen. Volgens Brown kwam 
in de jaren zestig, toen vrouwen – onder meer door toenemende mogelijk-
heden voor betaalde arbeid en het beschikbaar komen van de pil – steeds 
minder afhankelijk raakten van mannen, aan dit patroon een einde. Vrou-
wen verlieten abrupt de kerk, waarna de invloed van de Britse kerken op 
de samenleving rap verdween.20

   De these die Brown ontwikkelde is interessant, vooral omdat hij het pro-
bleem vanuit een andere hoek benaderde dan het gebruikelijke perspec-
tief, maar is niet onomstreden en kent zijn beperkingen. Terecht belichtte 
Brown dat ontkerkelijking en het verlies van maatschappelijke invloed van 
de kerken geen rechtlijnig proces was, dat zich al sinds de negentiende eeuw 
geleidelijk had voltrokken, maar dat in de jaren zestig een plotselinge ver-
snelling in dit proces optrad. Boeiender is echter dat Brown de feminisering 
van religie als verklaring voor dit verschijnsel zag. Dat wierp nieuw licht op 
de cijfers over kerkgang in de negentiende eeuw, waaruit bleek dat vrouwen 
inderdaad gemiddeld vaker een kerkdienst bezochten dan mannen. Zeker 
binnen de arbeidersklasse bleek de vrouw vaak degene binnen het gezin, 
die een band met de kerk onderhield. Om zijn verklaring te ondersteunen 
maakte Brown bovendien gebruik van interessant en weinig gebruikt bron-
nenmateriaal, waaronder interviews gehouden in het kader van verschil-
lende intergenerationele onderzoeken naar de betekenis van religie in het 
leven van de respondenten.21

   De these van Brown over de feminisering van religie in de negentiende 
eeuw en de invloed daarvan op de abrupte leegloop van de kerken vanaf de 
jaren zestig, is echter niet zonder problemen. Ten eerste richt Brown zich zeer 
sterk op de situatie in Groot-Brittannië. Het is bijvoorbeeld de vraag of in 
Nederland (en in andere Europese landen) sprake was van een vergelijkbaar 
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sterke feminisering van de religie, terwijl ook in Nederland de invloed van 
de kerken in de jaren zestig snel afkalfde. Maar vooral heeft Brown door 
zijn nadruk op de veranderingen vanaf de jaren zestig, nauwelijks oog voor 
ontwikkelingen op religieus gebied in de voorliggende periode. Hij stipt wel 
enkele ontwikkelingen aan, zoals de verschuiving die zich voltrok in het 
discours van vrouwelijke vroomheid, waarbij in de jaren vijftig de cultus 
van huiselijkheid in onder meer vrouwenbladen meer seculier dan religieus 
begon te worden ingevuld. Toch is het voor Brown pas in de jaren zestig dat 
er daadwerkelijk iets begint te veranderen. ‘For a thousand years, Christia-
nity penetrated deeply into the lives of the people, enduring Reformation, 
Enlightenment and industrial revolution by adapting to each new social and 
cultural context that arose. Then, really quite suddenly in 1963, something 
very profound ruptured the character of the nation and its people, sending 
organised Christianity on a downward spiral to the margins of social signifi-
cance.’22 Daardoor heeft Brown nauwelijks oog voor ontwikkelingen die zich 
in de eerste helft van de twintigste eeuw voltrokken. Aan de negentiende 
eeuw schenkt hij uitvoerig aandacht, omdat de feminisering van de religie 
zich volgens Brown in deze periode voltrok. Hij licht uitvoerig toe waarom 
daarbij een ‘salvation economy’ ontstond, waarbij talloze missionaire initi-
atieven werden genomen om zoveel mogelijk zielen te redden. In de eerste 
helft van de twintigste eeuw valt er echter een stilte. Brown besteedt weinig 
aandacht aan de ontwikkelingen op religieus terrein in deze periode, en 
negeert daarmee ook missionaire initiatieven uit de twintigste eeuw.23

   Het is de vraag, of Brown daardoor geen relevante ontwikkelingen over 
het hoofd ziet. Juist het begin van de twintigste eeuw laat een hernieuwde 
interesse in evangelisatiewerk (waaronder traktaatverspreiding) zien, in 
ieder geval in Nederland. Niet alleen werden de vvhs en de bkv in deze 
periode opgericht, ook werd door de Gereformeerde Kerken in Nederland 
tweemaal een belangrijk congres over evangelisatiewerk georganiseerd. In 
de Nederlandse Hervormde Kerk leek het thema evangelisatie iets minder 
op de voorgrond te staan, maar ook daar werd er in het voorjaar van 1914 
in de Grote Kerk in Den Haag een bijeenkomst georganiseerd met het thema 
‘hoe de groote schare van de Kerk en godsdienst vervreemden weder ge-
wonnen kan worden’. Ook Johannes de Heer, die zou uitgroeien tot een 
van de bekendste Nederlandse evangelisten uit de twintigste eeuw, begon 
zijn activiteiten nog voor de Eerste Wereldoorlog. In 1906 startte hij met de 
zogenaamde ‘tentzending’, evangelisatiewerk vanuit een grote tent die voor 
kortere of langere tijd in dorp of stad geplaatst kon worden. Enkele jaren 
later volgden de zogenaamde ‘Maranatha-samenkomsten’, die de bekend-
heid van De Heer nog verder vergrootten.24

   Hoewel het in de geschiedschrijving lijkt alsof de missionaire activiteiten 
van protestantse kerken en genootschappen in Nederland aan het einde van 
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de negentiende eeuw begonnen af te zwakken, tonen de bovengenoemde 
initiatieven aan dat de behoefte tot evangelisatie in de eerste decennia van 
de twintigste eeuw nog steeds werd gevoeld. Individuele gelovigen liepen 
hierbij weliswaar nog steeds voorop, maar de gereformeerde congressen en 
hervormde bijeenkomst laten zien dat ook de aandacht voor evangelisatie 
binnen de kerken toe begon te nemen.25

   Wel sprak uit er uit de twintigste eeuwse initiatieven minder optimisme, 
dan uit de oprichting van de eerste bijbel- en traktaatgenootschappen in de 
negentiende eeuw. De Britse evangelicals en degenen die zij elders in Europa 
inspireerden tot het oprichten van vergelijkbare religieuze genootschap-
pen, werden aan het begin van de negentiende eeuw gekenmerkt door een 
optimistische verwachting ten aanzien van evangelisatiewerk. Zij zagen de 
ongekende mogelijkheden die nieuwe technologieën en transportmogelijk-
heden boden en wilden die benutten om het christendom verder over de 
aarde te verspreiden dan ooit te voren. Daarmee zou het Koninkrijk van God 
dichterbij worden gebracht. Tegen het einde van de negentiende eeuw was 
dit optimisme echter onder druk komen te staan, mede doordat een nieuwe 
visie opgang deed onder de evangelicals, waarbij het Koninkrijk niet werd 
verwacht voordat Jezus zou zijn wedergekomen. Aanhangers van dit zoge-
naamde ‘premillennialisme’ verwachten niet dat de wereld geleidelijk aan 
geloviger zou worden, maar dat de wederkomst juist gepaard zou gaan met 
strijd en toenemende geloofsafval. Pas na de wederkomst van Christus zou 
het duizendjarige vrederijk aanbreken. Maar ook los van deze meer sombere 
theologische visie bleek het herkerstenen van Europa toch meer inspanning 
te vergen dan verwacht. Zorgen over de toekomst van het christendom, 
onder meer aangezwengeld door de communistische machtsovername in 
Rusland, leidde tot de bewustwording dat er meer inzet nodig was om de mis-
sionaire idealen van de negentiende eeuw hoog te houden. De hernieuwde 
aandacht voor evangelisatiewerk was hier een teken van.26

   Brown besteedt echter weinig aandacht aan zowel deze bezorgdheid over 
de toekomst van het christendom, als aan het evangelisatiewerk in het 
begin van de twintigste eeuw. Door van de negentiende eeuw de sprong 
naar de jaren vijftig en zestig te maken, lijkt hij te suggereren dat er in de 
tussenliggende periode weinig van belang veranderde. Daardoor komt de 
nadruk echter eenzijdig op de omslag in de jaren zestig te liggen, zonder 
dat signalen over eerdere verschuivingen of andere ontwikkelingen op re-
ligieus terrein worden opgepikt. Dat terwijl tijdgenoten die veranderingen 
wel constateerden. Zo haalt historicus S.J.D. Green in zijn studie The Passing 
of Protestant England de Anglicaanse deken William Ralph Inge aan, die al 
tijdens het Interbellum sombere voorspellingen deed over de toekomst van 
het christendom.
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In his ministry and on his travels, Inge had discovered not just a decline 
in religious authority (that was obvious) and a diminution in protestant 
spirit (clear enough too) but the new and exotic fruits of their converging 
course. These were, as yet, less well appreciated. But they were manifold 
and profound. For instance, “during the half century before the war”, 
belief in eternal damnation had “lost its place” in the centre of common, 
Christian life. As a result English congregations were simply “no longer 
interested” in talking about heaven and hell. But that transformation 
“had not been the result of science”. It had, in fact, proved wholly com-
patible with a revival of “belief in spirits and ghosts” and other “dismal 
substitutes for Christian belief”.27

Deze studie van Green is echter een van de weinige, die specifiek op de rol 
van religie in de eerste helft van de twintigste eeuw zijn gericht. Daarom 
verdient deze periode mijns inziens absoluut meer onderzoek, waaraan dit 
proefschrift een bijdrage hoopt te vormen.28

Wat Brown in The Death of Christian Britain echter terecht aanstipt, is dat 
de kerken niet vanaf de negentiende eeuw in het defensief waren en dat hun 
invloed niet al vanaf dat moment tanende was. De ‘salvation economy’ die 
Brown beschrijft toont een negentiende eeuws christendom dat veerkrachtig 
was en zelfs op verschillende terreinen aan maatschappelijke invloed won. 
Of de feminisering van de religie daarvoor een afdoende verklaring biedt, 
blijft nog de vraag, maar het is zaak deze opleving niet te negeren. De op-
komst van bijbel- en traktaatgenootschappen moet zeker in het licht van 
deze religieuze opleving gezien worden.
   Een historicus die deze religieuze opleving in zijn werk ook accentueert, 
is de Duitser Olaf Blaschke. Hij spreekt zelfs van een zogenaamd ‘tweede 
tijdperk van confessionalisering’, waarmee hij een parallel trekt met de pe-
riode van confessionalisering in de zestiende eeuw en zeventiende eeuw. 
Deze vergelijking heeft Blaschke nogal wat kritiek van historici en religie-
wetenschappers opgeleverd, volgens zijn critici verschilden beide perioden 
in meerdere opzichten. Dat ontkent Blaschke overigens ook niet. Hij wil 
echter door middel van het begrip ‘tweede confessionalisering’ de nadruk 
leggen op de ‘rechristianisering’ die volgens hem zowel in de zestiende en 
vroege zeventiende eeuw, als in de negentiende eeuw plaats vond. ‘Die 
Rechristianisierung in beiden Zeitaltern ist schon öfters beobachtet worden. 
Komplizierter ist die Frage, wie die religiöse Renaissance mit der schleichen-
den Säkularisierung zusammenhing. Noch ist das dialektische Verhältnis von 
Sakralisierung und Säkularisierung nicht hinreichend erforscht.’29 Daarmee 
snijdt Blaschke de belangwekkende vraag aan, hoe de opleving op religieus 
gebied in de negentiende eeuw – waarvan evangelisatiewerk als bijbel- en 
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traktaatverspreiding een zeer wezenlijk deel van uitmaakte – samenhing met 
seculariseringstendensen. Dat maakt zijn these een interessante invalshoek 
voor mijn onderzoek naar traktaatverspreiding in Nederland.30

   Daarbij is het echter van belang nader in te gaan op wat Blaschke onder 
confessionalisering verstaat. De oprichting van religieuze genootschappen 
en de vele activiteiten op het terrein van de ‘innere Mission’ maakten daarvan 
deel uit, maar ook de fascinatie van protestanten met de persoon van Luther 
in deze periode en het ontstaan van nieuwe katholieke tradities als de ‘heilig 
hart cultus’ en de heropleving van de katholieke pelgrimages. Blaschke lijkt 
de term echter vooral te gebruiken voor een proces van verzuiling, waarvan 
hij benadrukt dat het zich ook elders in Europa voordeed (waarbij hij naast 
Duitsland onder meer Nederland expliciet noemt). Confessionalisering lijkt 
voor hem hoofdzakelijk te bestaan uit de steeds nadrukkelijkere afbakening 
tussen confessionele groepen, die zich in de negentiende eeuw voltrok. Na-
dat de spanningen tussen religieuze groepen in de loop van de zeventiende 
en achttiende eeuw waren afgenomen, en de maatschappelijke invloed van 
religie geleidelijk leek af te nemen, deed zich in de negentiende eeuw plotse-
ling een omkering in dat proces voor.

Im Zeichen von Aufklärung und Toleranz schien der Konfessionalismus 
besiegt und mit der Französischen Revolution die kirchliche Macht 
endgültig gebrochen. Was sollte der Säkularisierung und der pluralen 
bürgerlichen Gesellschaft jezt noch in Wege stehen? Aber dann kam es 
doch anders. Als die Kirchen sich restaurierten und gegen die drohende 
Säkularisierung langsam neu organisierten, als Protestanten 1817 Lu-
thers Thesenanschlag feierten, als in den 1830er Jahren die Mischehen 
verteufelt wurden und gemeinsame Vereine sich entlang der Konfes-
sionsgrenze spalteten, geschah das Unerwartete. Eine zweite Welle der 
Konfessionalisierung überrollte die Gesellschaft, und mit ihr kehrte 
der “Dämon des Konfessionalismus” zurück, zum Schrecken toleranter 
Zeitgenossen.31

Katholieken en protestanten zetten zich daarbij steeds sterker tegen elkaar 
en andere groepen in de samenleving af (naast liberalen en socialisten, noemt 
Blaschke voor de Duitse situatie ook nadrukkelijk de joden). Confessionali-
sering krijgt daardoor bij Blaschke soms een nogal negatieve klank.

Die Polarisierung wurde nicht allein durch die fieberende Polemisierung 
auf sprachlicher Ebene forciert, mit der sich unvereinbare Weltentwürfe 
untereinander bekämpften. Vielmehr zeitigte sie auch konkrete sozio-
strukturelle und sozioökonomische Folgen. Die Entfremdung wuchs und 
steigerte sich zum Separatismus, der in den zäh verteidigten Konfessions-
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schulen einen nur allzu ersichtlichen Ausdruck fand. Deutlich wird die 
soziale Distanz der Konfessionen auch in der „Mischehenfrage”: Noch 
1910 wagten kaum 10% der Eheschließenden, einen andersgläubigen 
Partner zu wählen.32

Deze nadruk op verzuiling – Blaschke gebruikt de term letterlijk voor de 
Nederlandse situatie, maar spreekt voor Duitsland vooral over confessio-
nalisering – als het hoofdkenmerk van het ‘tweede confessionele tijdperk’, 
maakt de these van Blaschke dan ook enigszins eenzijdig. Andere aspecten, 
zoals de interkerkelijke samenwerking die in de negentiende eeuw tussen 
veel religieuze genootschappen tot stand kwam, krijgen bij hem bijvoorbeeld 
veel minder aandacht. Hoewel Blaschke minder eenzijdig op Duitsland is 
gericht dan Brown op Groot-Brittannië, concentreert ook Blaschke zich iets 
te nadrukkelijk op de Duitse situatie.33

   In de uitwerking die Blaschke tot op heden aan de these heeft gegeven, 
valt bijvoorbeeld de religieuze opleving in de Angelsaksische wereld er 
minder goed door te verklaren. Zeker in de eerste helft van de negentiende 
eeuw, waren de Britse evangelicals – ondanks grote onderlinge verschil-
len – bijvoorbeeld sterk gericht op interkerkelijke samenwerking. De grote 
Britse religieuze genootschappen als de British and Foreign Bible Society, 
London Missionary Society en de Religious Tract Society droegen allemaal 
een interkerkelijk karakter. De Britten stimuleerden ook elders in Europa 
bij de oprichting van bijbel- en traktaatgenootschappen de samenwerking 
tussen verschillende protestantse kerken. Juist de missionaire activiteiten 
die de religieuze opleving in de negentiende eeuw zo sterk accentueerden, 
ontstonden niet vanuit een proces van verzuiling, al zouden ze daar (onder 
meer in Nederland) wel door beïnvloed raken. Ook op de Nederlandse si-
tuatie is de theorie van Blaschke niet zonder meer van toepassing, hoewel 
Nederland een sterk proces van verzuiling onderging. Dat proces zette 
echter pas aan het eind van de negentiende eeuw in, de periode waarop 
ook Blaschke de meeste nadruk legt, en verklaart daarom niet waarom ruim 
daarvoor al een bloeiend religieus verenigingsleven ontstond, waarbinnen 
talloze missionaire activiteiten ontplooid werden. Juist op het terrein van 
traktaatverspreiding en ander evangelisatiewerk, is het daarom nodig de 
confessionalisering die Blaschke vaststelt in een breder licht dan dat van 
verzuiling te bezien.
   Net als Brown beperkt ook Blaschke zich in zijn artikelen sterk tot de ne-
gentiende eeuw, om vervolgens de overstap naar de jaren zestig te maken. 
Ook Blaschke markeert hier de wezenlijke verandering in de plaats van re-
ligie in de samenleving, met een vrij abrupte overgang van een samenleving 
waar het christendom een dominant discours vormde naar een maatschappij 
waarin religie zozeer een privézaak is geworden, dat we ons niet meer kun-
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nen voorstellen dat mensen ooit hun leven lieten beïnvloeden door de kerk 
waartoe ze behoorden.

[D]as Phänomen Konfessionalismus [mag jüngere Zeitgenossen] ganz 
exotisch vorkommen. Denn sie wählen ihre Freunde und ihre Lebensab-
schnittsgefährten längst nicht mehr mit besorgtem Blick auf Großmut-
ter, die vor nicht allzu langer Zeit noch nach dem eigenen Lebensglück 
trachtete, indem sie skeptisch fragte: Ist er/sie denn auch katholisch (oder 
umgekehrt)? Heute entscheiden andere Merkmale über die Intensität des 
Sozialkontaktes, Lebensstil und Konsumvorlieben, Musikgeschmack 
und Wissen, was in der „Szene abgeht”, sowie in aller Öffentlichkeit 
ein Mobiltelephon bedienen zu können. Sicher: Bildung, Herkunft und 
Einkommen spielen nach wie vor eine Rolle. Nur, welcher Konfession 
man ist oder vor dem Kirchenaustritt angehört hatte, möchte heute kaum 
noch jemand wissen oder sagen. Das gehört zur Privatsphäre.34

Ook bij Blaschke lijkt de eerste helft van de twintigste eeuw dan ook op een 
periode, waarin ontwikkelingen uit de negentiende eeuw verder uitkristal-
liseerden, maar weinig nieuws gebeurde. Voor andere ontwikkelingen op 
religieus terrein, zoals binnen het evangelisatiewerk, heeft hij net als Brown 
minder aandacht. Het is zelfs opmerkelijk dat hij de traktaatbeweging niet 
noemt als voorbeeld van confessionalisering in de negentiende eeuw.
   Toch bieden Blaschke en Brown interessante uitgangspunten, vooral als 
het gaat om de door hen geconstateerde opleving van religie in de samenle-
ving. De vraag die zij aan de orde stellen blijft boeien, waarom was in de ne-
gentiende eeuw sprake van een groeiende rol van religie in de samenleving en 
hoe hing dit samen met seculariserende tendensen (onder meer onder invloed 
van de Verlichting en de afnemende invloed van staatskerken)? Blaschke 
en Brown maken overtuigend duidelijk dat er in de negentiende eeuw geen 
sprake was van een rechtlijnig proces waarbij de invloed van religie steeds 
verder afnam, maar dat zich een veel complexer proces voordeed, waarbij 
religie in sommige opzichten meer impact had op het dagelijks leven dan 
in de voorafgaande periode. Belangrijk is dat deze religieuze opleving ook 
door tijdgenoten in de negentiende eeuw werd waargenomen. Blaschke haalt 
onder meer de katholiek Albert Ehrhard aan, die in 1899 terugblikte op de 
negentiende eeuw. ‘Der Aufschwung des religiösen Lebens ist eine der erf-
reulichsten Erscheinungen der … 19. Jahrhunderts, und dieser Aufschwung 
ist in erster Linie dem Katholizismus zu gut gekommen. Man darf aber nicht 
vergessen, daß es nur ein relativer Aufschwung war, im Vergleich nämlich 
zu dem religiösen Tiefstand des 18. Jahrhundert.’35

   Ook in Groot-Brittannië werd geconstateerd dat er in het Victoriaanse 
tijdperk op religieus gebied iets wezenlijks was veranderd. Zo verzuchtte 
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Lord Melbourne bij haar troonsbestijging tegen koningin Victoria in 1837 
‘Nobody is gay now; they are so religious.’36 De invloed van de evangelicals 
werd onder meer zichtbaar op het gebied van de wetgeving. Er kwamen 
wetten waardoor de openingstijden van cafés werd ingeperkt, het werd 
theaters verboden om op zondag uitvoeringen te geven en na een campagne 
van William Wilberforce werd het houden van gevechten met dieren (stie-
ren, beren, honden en hanen) in 1835 illegaal. Tijdgenoten ervoeren een 
groot contrast tussen de lossere levenshouding uit de achttiende eeuw en 
de sterke nadruk op ‘seriousness’ uit het Victoriaanse tijdperk. ‘One of the 
more striking consequences of this transformation in the lives and habits of 
the English upper classes was that the older generation began to complain 
about the seriousness of the younger, and children to censure their parents 
for frivolity. This reversal of the usual battle between the generations dis-
turbed the harmony of several families in the early nineteenth century. The 
Sixth Earl of Shaftesbury, who was a hard-drinking and haughty relic of 
the generation of Squire Western, was perplexed and disturbed by his son’s 
somberness and religious enthusiasm. He would have been even more an-
noyed had he known that when his son inherited the family estate in 1851 
he would order the tap room to be closed at 9 p.m. and hire Scripture readers 
for each of the estates villages.’37

   Maar hoe kreeg deze confessionalisering vorm, en welke internationale 
verschillen deden zich daarbij voor? Dat maakt het interessant om naar het 
begin van de twintigste eeuw te kijken. Gezien de oplevende interesse voor 
evangelisatiewerk in de eerste decennia van de twintigste eeuw, is de vraag 
gerechtvaardigd of zich in de eerste helft van de twintigste eeuw een her-
nieuwde beweging van confessionalisering voltrok, vergelijkbaar met die 
aan het begin van de negentiende eeuw, of dat deze missionaire activiteiten 
eerder als uitvloeisel van het negentiende eeuwse missionaire elan gezien 
moeten worden.
   De studies van Brown en Blaschke vormen dan ook een belangrijk uit-
gangspunt in dit proefschrift, waarbij de lens echter wordt gericht op een 
periode waaraan door beide onderzoekers tot nog toe grotendeels voorbij 
werd gegaan. Veel religiewetenschappers lijken er nog steeds vanuit te gaan 
dat de eerste helft van de twintigste eeuw een weinig relevante periode is, 
waarin zich hooguit op bescheiden schaal tendensen voordeden die pas later 
(vooral na de Tweede Wereldoorlog) echt tot uiting zouden komen. In deze 
studie wil ik nagaan of dit beeld terecht is, met speciale nadruk op het pro-
testantse evangelisatiewerk en dan in het bijzonder de traktaatverspreiding. 
Juist op dit terrein traden gelovigen immers bewust ‘naar buiten’, waarbij 
ze zowel reageerden op tendensen van secularisering, als de invloed van 
religie op de samenleving probeerden te bevestigen en te vergroten. De 
vraag is welke ontwikkelingen zich op dit terrein voordeden, en hoe sterk 
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Nederlandse organisaties daarbij onder invloed stonden van de Angelsak-
sische wereld. De vraag die in deze studie centraal staat luidt dan ook: Hoe 
ontwikkelde zich, mede onder invloed van de Angelsaksische wereld, tussen 1913 
en 1959 de vorm en inhoud van protestantse evangelisatielectuur in Nederland 
en hoe werd deze lectuur verspreid? Door deze vraag te beantwoorden, hoop 
ik in dit onderzoek uiteindelijk nieuw licht te kunnen werpen op een weinig 
onderzochte periode.

De casestudy: de Vereniging tot Verspreiding der Heilige Schrift 
en de Bijbel Kiosk Vereniging

In 1913 besloot een Amsterdamse vastgoedhandelaar zijn eigen evangelisa-
tievereniging op te richten. Verschillende predikanten steunden zijn initia-
tief en namen plaats in het bestuur. Het Genootschap voor Bijbelverspreiding 
zou zich bezig gaan houden met de verspreiding van bijbelse lectuur, naar 
het voorbeeld van de Britse Scripture Gift Mission (sgm). De vastgoedhande-
laar, Marinus Heule, had met het werk van dit genootschap kennis gemaakt 
tijdens een reis naar Engeland. Hij was zodanig geïnspireerd geraakt door 
het werk van deze organisatie, die fraai geïllustreerde bijbelgedeelten uitgaf 
die gratis werden verspreid onder met name de lagere klassen. Door middel 
van de illustraties en een eenvoudige opmaak, wilde het Britse genootschap 
mensen stimuleren de bijbel (opnieuw) te gaan lezen. Marinus Heule was 
zeer onder de indruk van deze doelstelling, en vond dat in Nederland een 
vergelijkbare organisatie moest worden opgericht. Uiteindelijk nam hij 
daartoe in 1913 zelf het initiatief.38

   Het genootschap van Marinus zou na enkele jaren een andere naam krijgen, 
en onder de naam Vereniging tot Verspreiding der Heilige Schrift bekend 
komen te staan. Marinus zou tot op hoge leeftijd zijn vereniging blijven 
leiden, totdat hij eind jaren vijftig ten slotte vanwege gezondheidsproble-
men de leiding aan zijn zoon Carel moest overdragen. Binnen de vereniging 
speelden familiebanden een belangrijke rol, naast twee zoons van Marinus 
was ook zijn broer Hendrik jarenlang bij het bestuur van de vvhs betrok-
ken. In de jaren dertig liepen al langer bestaande spanningen tussen de 
broers echter hoog op. Hendrik was betrokken geraakt bij een spontaan 
evangelisatieproject aan het strand bij Wijk aan Zee. Hij vroeg zijn broer 
om hulp bij de strandevangelisatie, maar die wilde daar niet in meegaan. 
Teleurgesteld stapte Hendrik op als bestuurslid van de vvhs en richtte in 
1933 een eigen vereniging op, de Bijbel Kiosk Vereniging. Ook Hendrik bleef 
jarenlang actief voor zijn vereniging, totdat gezondheidsproblemen hem in 
1959 dwongen afscheid te nemen. Na het vertrek van de broers Heule groeide 
beide evangelisatieverenigingen uit tot bekende christelijke uitgevers. In 
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de jaren tachtig nam het lot een verrassende wending, waarbij de verwante 
organisaties uiteindelijk werden samengevoegd en onder de naam vvhs-bkv 
verder gingen. De organisatie, die sinds 2008 Ark Mission heet, vormt nog 
steeds een belangrijke speler op de christelijke boekenmarkt.
   Naar aanleiding van het honderdjarig bestaan van de stichting, vroeg Ark 
Mission mij om, op basis van het archiefmateriaal van de vvhs en bkv dat 
aan het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestan-
tisme (1800-heden) van de Vrije Universiteit te Amsterdam (hdc) was over-
gedragen, haar geschiedenis vast te leggen. Dit resulteerde in de publicatie 
Papieren Evangelisten. Van VVHS en BKV naar Ark Mission 1913-2013, die in 
september 2013 is verschenen. Het voor Ark Mission uitgevoerde onderzoek 
wierp echter vragen op, die in het kader van het jubileumboek niet volledig 
beantwoord konden worden. Zo bleek de vvhs in de eerste decennia van 
haar bestaan duidelijk onder Britse invloed te hebben gestaan, en kwam ik 
bij beide organisaties sporen van Amerikaanse beïnvloeding tegen. Waarom 
hadden de vvhs en de bkv zo sterk onder invloed van de Angelsaksische 
wereld gestaan? Kon dit worden toegeschreven aan toeval, hing het samen 
met een internationale oriëntatie van de broers Heule, of was hier sprake 
van een breder fenomeen dat zich ook bij andere Nederlandse uitgevers van 
evangelisatielectuur voordeed? De beschikbare literatuur over traktaatver-
spreiding in de negentiende eeuw wees in de richting van het laatste, maar 
dat zou betekenen dat de invloed vanuit de Angelsaksische wereld veel 
langduriger en consistenter was geweest dan tot nog toe uit historisch on-
derzoek was gebleken. Het was duidelijk dat hier een onderwerp lag dat om 
nadere historische analyse vroeg, maar daarvoor waren de mogelijkheden in 
het jubileumboek te beperkt. Daarom heb ik ervoor gekozen de vraag naar 
Britse en Amerikaanse beïnvloeding van de productie van evangelisatielec-
tuur in Nederland in dit proefschrift verder uit te werken aan de hand van 
de geschiedenis van de vvhs en de bkv.
   Het is op deze plaats dan ook van belang te benadrukken dat deze studie 
schatplichtig is aan de eerder verschenen publicatie Papieren Evangelisten. 
De tekst van dit proefschrift is voor een belangrijk deel gebaseerd op de tekst 
van dat boek, zeker de gedeelten die de geschiedenis van de vvhs en de bkv 
beschrijven (hoofdstuk 3-6). De focus in dit proefschrift ligt echter veel meer 
op de Angelsaksische invloed, die in Papieren Evangelisten slechts beknopt 
werd aangestipt en daarnaast wordt uitgebreider aandacht besteed aan de 
voorgeschiedenis van de traktaatbeweging in de negentiende eeuw.

De keuze voor de vvhs en de bkv als onderwerp van de casestudy in dit 
onderzoek, had dus onder meer praktische redenen. Stichting Ark Mission 
had voorafgaand aan de onderzoeksopdracht voor het jubileumboek, haar 
archiefmateriaal laten ordenen en dit overgedragen aan het hdc uitgezon-
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derd de publicaties die verenigingen uitgaven, die nog bij Ark Mission zelf 
berusten). Het archiefmateriaal was daardoor beschikbaar en goed toegan-
kelijk. Daarnaast bracht Ark Mission mij in contact met enkele leden van 
de familie Heule en verschillende oud-medewerkers en oud-bestuursleden, 
waarvan de meesten bereid waren in het kader van dit onderzoeksproject 
geïnterviewd te worden. De stichting stelde bovendien de fondsen beschik-
baar die nodig waren om onderzoek te doen en het jubileumboek te schrijven 
en uit te geven.
   Maar er zijn andere redenen waarom de vvhs en de bkv een interessante 
casestudy voor dit onderzoek vormen. Ten eerste was er de onmiskenbare 
Engelse invloed die een rol speelde bij de oprichting van de vvhs, terwijl de 
bkv ook haar methode van strandevangelisatie aan het buitenland ontleende, 
hoewel ze meer op zichzelf stond. Bij beide verenigingen had ik voor de peri-
ode na de Tweede Wereldoorlog bovendien sporen van Amerikaanse invloed 
aangetroffen, al moesten die nog verder in kaart worden gebracht. Het was 
daardoor duidelijk dat via de verenigingen de invloed vanuit de Angelsak-
sische wereld op evangelisatielectuur in Nederland in beeld te brengen was. 
Daar kwam nog bij dat beide verenigingen in de eerste helft van de twintigste 
eeuw werden opgericht, de periode die voor dit onderzoek zo van belang leek 
omdat er nog weinig onderzoek naar was verricht. Hoewel er tussen 1900 en 
1950 verschillende andere uitgevers van evangelisatielectuur actief waren, 
waren de meesten daarvan – zoals het Nederlands Godsdienstig Traktaatge-
nootschap (later: De Lichtdrager) en het Filippus Traktaatgenootschap – al 
in de negentiende eeuw opgericht. De vvhs en de bkv konden als twintigste 
eeuwse initiatieven, de invloed vanuit de Angelsaksische wereld daarom bij 
uitstek illustreren.
   Ten slotte gingen in de loop van de tijd enkele andere evangelisatievereni-
gingen in de vvhs en/of bkv op, waaronder de eveneens door Marinus Heule 
opgerichte Paulusvereniging. De archiefmaterialen van de Paulusvereniging 
en van de vereniging De Autozending (ook een uit Engeland overgenomen 
evangelisatiemethode, waarbij met behulp van een wagen met ingebouwde 
preekstoel op kermissen en jaarmarkten kon worden geëvangeliseerd), ma-
ken ook deel uit van het archief van de vvhs en de bkv. Deze toevoeging 
was extra interessant, omdat de Paulusvereniging eigen evangelisatielectuur 
uitgaf (hoewel in de loop der jaren in toenemende mate van vvhs-uitgaven 
gebruik gemaakt zou gaan worden). Dat betekende dat het archiefmateriaal 
van de vvhs en de bkv dat bij het hdc was ondergebracht, een brede blik op 
de evangelisatielectuur in Nederland in de periode 1913 tot 1959 mogelijk 
maakte, waarbij ook nog gebruik kon worden gemaakt van verschillende 
traktaten van het Filippus Traktaatgenootschap en het archief van het Ne-
derlands Godsdienstig Traktaatgenootschap die ook deel uitmaken van de 
collectie van het hdc. De aanwezigheid van het volledige archief van de vvhs 
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en de bkv en de duidelijk aanwijsbare invloed vanuit de Angelsaksische 
wereld op beide verenigingen, maakten de organisaties zeer geschikt om 
aan de hand van hun geschiedenis de invloed van Britse en Amerikaanse 
genootschappen op de uitgave van evangelisatietraktaten in Nederland in 
kaart te brengen.39

Onderzoeksmethode en werkwijze

Dit proefschrift is grotendeels gebaseerd op de casestudy naar de vvhs en de 
bkv, waarbij vooral van archiefonderzoek gebruik is gemaakt. Het archief-
materiaal van de beide verenigingen berustte tot 2010 voor het belangrijkste 
deel bij de stichting Ark Mission, enkele andere delen bevonden zich in bezit 
van enkele leden van de familie Heule. In opdracht van Ark Mission heeft 
Helga Danner het archiefmateriaal samengebracht en geordend, voordat het 
werd overgedragen aan het hdc. Bij de start van het onderzoek kon ik dan 
ook van het hele archief gebruik maken, behalve van de oude uitgaven van 
de vvhs en de bkv. Deze zijn tijdens het onderzoek en opnieuw met hulp van 
Helga Danner uitgezocht en gesorteerd, maar berusten nog bij Ark Mission, 
waar ik de traktaten heb kunnen raadplegen.
   Naast dit archiefonderzoek is gebruik gemaakt van interviews, zowel 
met enkele leden van de familie Heule, als met oud-medewerkers en oud-
bestuursleden van de vvhs en de bkv. Alle gesprekken werden gehouden 
in het kader van het schrijven van het jubileumboek Papieren Evangelisten. 
Dankzij de interviews met de familie Heule kon het beeld van Marinus en 
Hendrik nader ingekleurd worden, bovendien voorzag de familie mij van 
enkele waardevolle genealogische gegevens die door verschillende fami-
lieleden waren verzameld. Bij de interviews met oud-medewerkers, deden 
zich enkele verrassingen voor. Zo kwam ik via de familie Heule op het spoor 
van een oud-medewerker van de Paulusvereniging, die graag wilde mee-
werken aan een interview. De overige oud-medewerkers en bestuursleden 
benaderde ik grotendeels via stichting Ark Mission. Deze interviews zijn 
vooral gebruikt om een sfeerschets van zowel de verenigingen als de broers 
Heule te verwerven, maar konden in enkele gevallen ook worden gebruikt 
om onduidelijkheden in de bronnen op te helderen. Daarnaast boden enkele 
boekjes en andere materialen die mij door de familie Heule ter beschikking 
werd gesteld, waardevolle informatie over de familiegeschiedenis en de 
motivatie van Marinus en Hendrik Heule voor hun activiteiten.
   De keuze voor de vvhs en de bkv als casestudy voor dit onderzoek, bracht 
ook meteen de beperking tot protestantse traktaatverspreiding met zich mee. 
Katholieke initiatieven op dit terrein worden in deze studie niet besproken. 
Deels werd deze beperking veroorzaakt door praktische redenen, maar 

01 Inleiding 08-10-2014, 21:2829



30

deze keuze weerspiegelt ook de grotere activiteit van protestantse religi-
euze verenigingen op missionair terrein in de negentiende en eerste helft 
van de twintigste eeuw. De eerste grote bijbel- en traktaatgenootschappen 
die rond de overgang van de achttiende naar de negentiende eeuw werden 
opgericht, droegen zonder uitzondering een protestants karakter. Ook later 
toonden de katholieken zich op het terrein van traktaatverspreiding, en zelfs 
evangelisatie in de algemene zin van het woord, minder actief dan protes-
tantse genootschappen. De redenen hiervoor kunnen hier slechts beknopt 
worden aangestipt. De Britse evangelicals, en de gelovigen die ze elders in 
Europa inspireerden tot de oprichting van traktaatgenootschappen, hecht-
ten een enorme waarde aan de verspreiding van het Woord. Biblicisme was 
een van de vier kenmerken waarmee David Bebbington, de historicus van 
de evangelicale beweging in de negentiende eeuw, de evangelicals onder-
scheidt. Voor katholieken nam de bijbel ook in de negentiende eeuw niet 
die primaire plaats in. Daar kwam nog bij dat de katholieken in Nederland 
in de negentiende eeuw nog sterk bezig waren met hun emancipatie, van 
eeuwenlang achtergestelde bevolkingsgroep naar gelijkberechtigde bur-
gers. Dat richtte de aandacht meer op de opbouw van een eigen zuil, dan 
op evangelisatiewerk onder niet-katholieken, ook uit angst met dat laatste 
antikatholieke sentimenten op te roepen. Ten slotte speelde mogelijk ook de 
grotere tegenstelling tussen leken en geestelijken bij de katholieken een rol, 
omdat de missionaire activiteiten in de negentiende eeuw vrijwel altijd voort-
kwamen uit particulier initiatief. Het ging niet zozeer om gecoördineerde 
acties vanuit de kerken, maar om betrokken gelovigen die hun eigen religi-
euze verenigingen oprichten om daarmee missionair naar buiten te treden. 
Katholieke geestelijken ondersteunden initiatieven van leken op het gebied 
van evangelisatie echter lang niet altijd. Katholiek evangelisatiewerk kwam 
dan ook later op gang, en bleef nog tot in de twintigste eeuw beperkter van 
schaal dan de protestantse activiteiten. De focus ligt daarom in deze studie 
op het protestantse evangelisatiewerk.40

   De periode van onderzoek is afgebakend in de jaren 1913 en 1959. Deze 
afbakening hangt nauw samen met de casestudy, beide jaren vormen be-
langrijke momenten in de geschiedenis van de vvhs en de bkv. Uit het 
bovenstaande zal al duidelijk zijn geworden, waarom voor de aanvang 
van de periode in 1913 is gekozen: het was het jaar waarin de vvhs werd 
opgericht. Opmerkelijk genoeg viel die oprichting samen met een congres 
over evangelisatie dat in datzelfde jaar door de Gereformeerde Kerken in 
Nederland werd georganiseerd. Of er een direct verband was tussen beide 
gebeurtenissen zal later in dit proefschrift worden nagegaan, het is echter 
veelzeggend dat tegelijkertijd met de oprichting van de vvhs ook binnen 
de kerken meer aandacht voor evangelisatie leek te komen. Natuurlijk had 
evangelisatie binnen de kerken ook in het verleden incidenteel aandacht 
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gekregen, onder meer de christelijk gereformeerde predikant Lucas Linde-
boom had zich in de negentiende eeuw sterk gemaakt voor het belang van 
evangelisatie, waaronder traktaatverspreiding. Aan het begin van de twin-
tigste eeuw leek er binnen de kerken echter een breder begrip te groeien 
dat evangelisatie een taak van de kerk hoorde te zijn. Het jaar 1913 plaatst 
de onderzochte periode bovendien kort voor het uitbreken van de Eerste 
Wereldoorlog, die – mogelijk doordat Nederland tijdens de oorlog neutraal 
wist te blijven – weinig invloed op de ontwikkeling van de vvhs lijkt te heb-
ben uitgeoefend. Het is echter interessant om na te gaan, of deze gruwelijke 
oorlog gevolgen had voor de Britse invloed op traktaatverspreiding tijdens 
en na de oorlog.
   Het einde van de periode wordt afgebakend door het vertrek van Hendrik 
Heule bij de bkv in 1959. Kort daarvoor had zijn broer Marinus zijn taken bij 
de vvhs al overgedragen aan zijn zoon Carel, al bleef hij achter de schermen 
nog jarenlang betrokken bij het werk van de vereniging. Beide broers waren 
op dat moment op hoge leeftijd en kampten met gezondheidsproblemen. Met 
hun vertrek kwam echter ook een einde aan een fase in de geschiedenis van 
de verenigingen. Vanaf de oprichting in respectievelijk 1913 en 1933 hadden 
de broers zonder onderbreking leiding gegeven aan hun vereniging, waarbij 
ze zelf het grootste deel van het werk in handen hadden gehouden. Terug-
kijkend klaagden de besturen zelfs, dat zij lange tijd door de broers Heule 
gedomineerd waren. Maar het vertrek van Marinus en Hendrik zorgde niet 
alleen voor een wijziging in de organisatorische verhoudingen en een grotere 
invloed van de besturen op de dagelijkse gang van zaken. Na hun vertrek 
begon het karakter van de verenigingen onmiskenbaar te veranderen.
   Zowel de vvhs als de bkv was onder de broers Heule een typische evan-
gelisatievereniging geweest. Hoewel de verenigingen ook een aanzienlijk 
aantal producten voor de eigen achterban uitgaven, waaronder zondags-
schoolmaterialen, de dagblokkalender en christelijke wandteksten, had 
de nadruk toch altijd op een zo breed mogelijke verspreiding van bijbelse 
materialen gelegen. Doel was om zoveel mogelijk mensen met de boodschap 
van de bijbel in aanraking te brengen. Dat doel werd onder de opvolgers 
van Marinus en Hendrik nooit officieel aangepast, maar toch werd onder hen 
een verschuiving zichtbaar. Vanaf de jaren zestig begonnen de verenigingen 
te commercialiseren en gingen ze zich steeds meer richten op een christelijk 
publiek. De nadruk kwam steeds meer op de uitgave van boeken voor de ach-
terban te liggen, waardoor goedkope evangelisatielectuur gaandeweg – en 
niet per definitie bewust – meer op de achtergrond kwam te staan. Ook in 
de jaren zestig en zeventig werden, met name bij de bkv, nog wel pogingen 
ondernomen om evangelisatielectuur te produceren die het publiek aan 
zou spreken, maar de verenigingen leken uiteindelijk geen antwoord te 
vinden op de vraag welke toon daarvoor aangeslagen moest worden. Daar-
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naast werden ze door de omstandigheden gedwongen om commerciëler en 
professioneler te werken, wilden de verenigingen het hoofd boven water 
kunnen houden. Uiteindelijk groeiden de vvhs en de bkv hierdoor uit van 
evangelisatievereniging tot een bekende christelijke uitgever.
   Wat Marinus en Hendrik van de verdere ontwikkeling van hun levens-
werk zouden hebben gevonden valt moeilijk te zeggen, maar het afnemende 
missionaire karakter van de verenigingen zou hen zeker aan het hart zijn 
gegaan. Gezien de veranderingen die beide verenigingen na het vertrek van 
hun oprichters ondergingen, leek het gepast hun vertrek als eindpunt van de 
onderzoeksperiode te markeren. Niet alleen om het sterke stempel dat zij in 
de eerste decennia van het bestaan van de vvhs en de bkv op de verenigin-
gen gedrukt hadden, maar vooral omdat de traktaatverspreiding die tot dan 
toe centraal had gestaan na de jaren vijftig begon te verdwijnen. Daarvoor 
kwamen wel evangeliserende folders in de plaats – soms gemaakt in opdracht 
van andere organisaties, zoals Youth for Christ of plaatselijke evangelisatie-
comités -, maar die namen niet langer de plaats in het uitgavenbeleid in als 
dat met traktaten onder de broers Heule het geval was geweest.
   De studie is kwalitatief van aard, er is weinig gebruik gemaakt van kwan-
tificeerbare gegevens, zoals oplagecijfers, auteursnamen en onderwerpen 
van traktaten. Dit heeft vooral te maken met de schaarste aan dergelijke 
gegevens in de archieven. In de bronnen zijn bijvoorbeeld weliswaar ver-
schillende oplagecijfers aangetroffen, maar dit gaat in veel gevallen om in-
cidentele vermeldingen. Het is niet mogelijk op basis van die gegevens de 
oplagecijfers over een reeks van jaren te analyseren. Eerder is al opgemerkt 
dat auteursnamen en jaar van uitgave in de meeste gevallen ontbreken op 
traktaten, zeker in het geval van de vooroorlogse uitgaven. Dit was niet 
opmerkelijk, ook andere uitgevers van religieuze traktaten vermeldden 
vaak niet meer dan de titel en uitgever van de tekst. Op deze manier waren 
traktaten makkelijker over langere perioden te gebruiken. Het gebrek aan 
deze gegevens maakt het echter moeilijk om na te gaan wanneer een traktaat 
voor het eerst verscheen en hoe lang het vervolgens gebruikt bleef worden. 
Dat maakt het ook lastig om nauwkeurig aan te geven welke onderwerpen 
populair waren bij de auteurs van traktaten, afgezien van de lijnen die zich 
over een langere periode aftekenden. Vaststellen hoeveel van de verspreide 
traktaten ook daadwerkelijk werden gelezen, door wie dat gebeurde en hoe 
de lezers op de teksten reageerde is ten slotte vrijwel onmogelijk bij gebrek 
aan bronnen.
   Dat wil overigens niet zeggen dat een meer kwantitatief onderzoek in 
de toekomst onmogelijk zou zijn. Integendeel, het zou interessant zijn om 
op basis van uitgebreider archiefonderzoek een completer beeld over de 
oplage, verspreiding en inhoud te schetsen van de evangelisatielectuur die 
in de negentiende en het begin van de twintigste eeuw werd uitgegeven in 

01 Inleiding 08-10-2014, 21:2832



33

Nederland. Daarvoor zouden zeker ook de materialen van het Nederlands 
Godsdienstig Traktaatgenootschap en het Filippus Traktaatgenootschap aan 
een nader onderzoek moeten worden onderworpen. Aangezien er nog nau-
welijks onderzoek is verricht naar traktaatverspreiding in Nederland, zeker 
in de twintigste eeuw, was het doel van deze studie echter eerst een beeld te 
schetsen van hoe traktaatgenootschappen functioneerden en welke lectuur 
zij uitgaven. Deze studie draagt dan ook noodzakelijkerwijs een verkennend 
karakter, waarbij vanwege het feit dat er nog nauwelijks onderzoek naar 
missionaire activiteiten in de eerste helft van de twintigste eeuw is verricht 
slechts beperkt op secundaire literatuur teruggegrepen kon worden. Deze 
studie beoogt dan ook vooral om een aanzet te vormen voor verder onderzoek 
naar deze periode.

Opbouw van het boek

De Britse evangelicals werden in de negentiende eeuw gedreven door een 
ongekend missionair bewustzijn. Ze werden gekenmerkt door een rusteloze 
behoefte het evangelie te verspreiden, wat zich uitte in een historisch gezien 
opmerkelijke activiteit op het gebied van zending en evangelisatie. De evan-
gelicals wilden de hele wereld bereiken met hun boodschap – letterlijk. Ze 
stuurden zendelingen naar de meest afgelegen streken, maar hadden tegelij-
kertijd oog voor het feit dat de kerken lang niet iedereen in Groot-Brittannië 
bereikten. De eigen samenleving zagen ze dan ook even goed als missionair 
terrein. Talloze religieuze genootschappen werden door de Britten opge-
richt, om deze missionaire drang in daden om te zetten. Daarbij gold Europa 
evenzeer als zendingsterrein als de eigen samenleving of verafgelegen we-
relddelen. Gelijkgestemde gelovigen werden overal in Europa opgeroepen 
vergelijkbare religieuze genootschappen op te richten, waarbij de Britten op 
allerlei manieren hun steun aanboden, variërend van praktische en financiële 
tot morele steun. De Britse invloed op het religieuze verenigingsleven in 
Europa kwam dan ook tot uitdrukking op allerlei terreinen, van maatschap-
pelijke hulp aan armen, gevangenen en prostituees tot evangelisatiewerk in 
de volksbuurten in grote steden.
   Deze studie wil de Britse invloed op het religieuze verenigingsleven in 
Nederland verder in kaart brengen, vooral over een langere periode. De 
focus ligt bij een fenomeen dat in tegenstelling tot de maatschappelijke 
hulpverlening nog nauwelijks aandacht heeft gekregen, terwijl het toch 
een van de populairste evangelisatiemiddelen van de evangelicals vormde: 
het religieuze traktaat. Hoewel traktaten over religieuze thema’s als zodanig 
een lange geschiedenis hebben, op zijn minst teruggaand tot de Reformatie, 
was de massale verspreiding van religieus drukwerk met een missionair doel 
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een typisch negentiende eeuws verschijnsel. De verspreiding op voorheen 
ongekende schaal werd mogelijk gemaakt door technologische ontwikke-
lingen, die zowel papier als het drukproces goedkoper maakten. Door de 
ontwikkeling van het onderwijs konden bovendien gaandeweg steeds meer 
mensen de lectuur zelfstandig lezen, waardoor het traktaat een zeer persoon-
lijk evangelisatiemiddel kon worden, dat tegelijkertijd toch op grote schaal 
geproduceerd kon worden.
   Zoals gesteld, luidt de vraagstelling van deze studie: Hoe ontwikkelde zich, 
mede onder invloed van de Angelsaksische wereld, tussen 1913 en 1959 de vorm 
en inhoud van protestantse evangelisatielectuur in Nederland en hoe werd deze 
lectuur verspreid? Om het antwoord op die vraag helder in beeld te krijgen, 
is het noodzakelijk enkele andere vragen te stellen en beantwoorden. Zo 
schetst deze studie eerst een beeld van de verspreiding van religieus druk-
werk in de Angelsaksische wereld, waarbij getracht zal worden duidelijk 
te maken waarom bijbel- en traktaatgenootschappen juist daar het eerst 
opkwamen. Daarnaast moet in kaart worden gebracht hoe deze ‘industrie’ 
voor religieus drukwerk zich vanuit de Angelsaksische wereld naar Neder-
land verspreidde, en hoe deze in Nederland werd ontvangen. Ten slotte 
zal worden stil gestaan bij de vraag welke verschillen er waren tussen de 
invloed vanuit Groot-Brittannië en Amerika, en of daarin tussen 1913 en 
1959 veranderingen optraden. Daarbij tekent zich na afloop van de Tweede 
Wereldoorlog een abrupte verschuiving af, waarbij de Amerikanen de rol 
van de Britten als inspiratiebron voor evangelisatielectuur vrijwel zonder 
overgang overnemen. In de laatste hoofdstukken zullen de oorzaken van 
deze verschuiving nader onder de loep worden genomen.
   Het eerste deel van het proefschrift bestaat uit twee hoofdstukken. In het 
eerste hoofdstuk is er aandacht voor de opwekkingsbewegingen die zich 
aan het eind van de achttiende en in de negentiende eeuw in Groot-Brittan-
nië en de Verenigde Staten voordeden. De nadruk ligt daarbij vooral op de 
oprichting van de opkomst van bijbel- en traktaatverspreiding en verschil-
lende religieuze organisaties die speciaal voor dit doel werden opgericht. In 
het tweede hoofdstuk ligt de focus op de activiteiten van Britse religieuze 
genootschappen buiten eigen land, met name in Europa. Organisaties zoals 
de British and Foreign Bible Society en de Religious Tract Society zagen hun 
werkveld nadrukkelijk als breder dan Groot-Brittannië. Ook elders probeer-
den zij de opkomst van een traktaatbeweging te stimuleren. In het hoofdstuk 
wordt onder meer ingegaan op de activiteiten in Duitsland en Oost-Europa, 
aan de hand waarvan een vergelijking met de situatie in Nederland kan 
worden gemaakt.
   De hoofdstukken 3 tot en met 6 vormen het tweede gedeelte van de studie, 
waarin de casestudy aan de hand van het archiefonderzoek wordt beschre-
ven. In de hoofdstukken 3 en 4 staat de vooroorlogse geschiedenis van res-
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pectievelijk de vvhs en de bkv centraal, daarnaast komt ook de geschiedenis 
van de Paulusvereniging kort aan bod. Het volgende hoofdstuk concentreert 
zich vervolgens op de naoorlogse periode, waarbij de ontwikkelingen bij 
beide verenigingen worden vergeleken. In hoofdstuk 6 wordt vervolgens 
dieper in gegaan op de evangelisatielectuur zelf, want wanneer mocht nu 
eigenlijk van een religieus traktaat worden gesproken? Er wordt aandacht 
besteed aan zowel de vormgeving als de inhoud van traktaten. Hoe zag een 
traktaat er nu eigenlijk uit? Welke genres of soorten traktaten bestonden er? 
En welke onderwerpen stonden centraal? In het zevende hoofdstuk zal ten 
slotte worden geprobeerd de centrale vraag van dit boek te beantwoorden 
en worden daarnaast enkele suggesties voor vervolgonderzoek gedaan.

Volgens critici, zoals evangelist Nico Baas, konden traktaten dan soms ‘ta-
melijk eentonig’ en ‘tamelijk eenzijdig’ zijn, het religieuze traktaat heeft 
een fascinerende geschiedenis die het verdient onderzocht te worden. Ooit 
verspreid in duizelingwekkende oplagen, verloor het traktaatje in de loop 
van de twintigste eeuw haar aantrekkingskracht, al kun je af en toe op straat 
nog iemand treffen die je een ouderwetse evangelisatiefolder in de handen 
drukt. Dit proefschrift is een poging de geschiedenis van het religieuze trak-
taat opnieuw voor het voetlicht te brengen.
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Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de 
Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u 

geboden heb, in acht te nemen.

(Mattheüs 28:19)

Deze woorden van Jezus aan het eind van het evangelie van Mattheüs hebben 
in de geschiedenis van het christendom eeuwenlang een kerntekst gevormd. 
Tegenwoordig wordt de tekst vooral als zendingsopdracht beschouwd, maar 
in een groot deel van de kerkgeschiedenis werd de tekst met een andere 
nadruk gelezen. Tot in de achttiende eeuw werd de tekst eerder aangehaald 
als instelling van het sacrament van de doop en als onderstreping van het 
dogma van de Drie-eenheid. Pas in de negentiende eeuw zouden termen als 
‘zendingsopdracht’ en ‘de grote opdracht’ geïntroduceerd worden om naar 
deze tekst te verwijzen, begrippen die met name in de Angelsaksische wereld 
terrein zouden winnen.
   Daarin klonk een nieuwe missionaire elan door, dat vanaf het eind van 
de achttiende eeuw in Europa (en dan vooral in Groot-Brittannië) en de 
Verenigde Staten onder protestanten zichtbaar werd. De negentiende eeuw 
zou daardoor als ‘eeuw van de zending’ bekend komen te staan. Op het 
eerste gezicht was dit een opmerkelijke historische ontwikkeling, omdat 
protestanten in vergelijking met katholieken van oudsher minder belang-
stelling hadden getoond voor de verspreiding van het christelijk geloof, 
zeker buiten Europa. De reformatoren hadden in hun werk relatief weinig 
aandacht besteed aan zending, en het vers in Mattheüs 28 niet zozeer als een 
zendingsopdracht gelezen. Calvijn schreef dat deze opdracht voor de apos-
telen bedoeld was geweest, en Luther dacht op vergelijkbare wijze over de 
tekst. Voor hen leek er geen voortdurende opdracht aan de kerk in besloten 
te liggen. Natuurlijk waren er binnen de protestantse kerken uitzonderingen, 

Hoofdstuk 1

De Grote Opdracht
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mensen die de verspreiding van het evangelie nauw aan het hart ging. Zo 
schreef de Duitser Justinian von Welz in 1664 drie pamfletten waarin hij 
opriep tot de oprichting van een zendingsgenootschap en een opleiding voor 
missionarissen. De reacties op zijn voorstellen waren echter zeer afwijzend. 
‘Theologians rebuked von Welz, calling him a dreamer, a fanatic, a hypocrite, 
and a heretic. How absurd, they said, to cast the pearls of the gospel before 
the heathen, the holy things of God before such dogs and swine.’1 Het zou 
absoluut te kort door de bocht zijn deze uiterst felle kritiek als kenmerkend 
voor de protestantse houding ten opzichte van zending te beschouwen, maar 
zending leek voor protestanten na de Reformatie weinig directe prioriteit te 
hebben.2

   Toch is in het debat over de houding van de reformatoren ten opzichte 
van zendingswerk het laatste woord zeker nog niet gesproken. Stefan Paas 
wijst er terecht op, dat veel afhangt van de definitie van missionair werk die 
wordt gebruikt.

[…] I would suggest that we must not focus too much on the presence 
of words like ‘mission’ in the works of the (Catholic and Protestant) Re-
formers of the 16th century. I believe that the massive move to ‘Reform 
Christianity’ in early modern Europe, with its attempts to convert whole 
populations to a serious and personal type of Christianity, is a prefigura-
tion of the missionary movement that started in the late 18th century.3

Paas brengt daarbij een waardevol onderscheid aan tussen enkele ‘missio-
naire modellen’, die elkaar opvolgden, maar uiteindelijk naast elkaar bleven 
bestaan. Het eerste model, dat in de periode van de Reformatie ontstond 
noemt hij het ‘confessionele model’. Hierbij richtten katholieken zich op 
zending onder protestanten en vice versa, om zo hun invloed te consolideren 
in gebieden waarin de eigen religie dominant was en die uit te breiden of te 
verdedigen in gebieden waar dat niet het geval was. Het missionaire werk 
richtte zich dan ook vooral op de bestrijding van geloofselementen die bin-
nen de eigen confessie werden afgewezen of als ketters werden beschouwd. 
Deze vorm van evangelisatie beperkte zich niet uitsluitend tot de periode 
van godsdienststrijd tijdens de Reformatie en Contrareformatie, maar maakte 
in de negentiende eeuw een heropleving door, waarbij protestanten en ka-
tholieken zich (mede onder invloed van de katholieke emancipatie) sterk 
tegen elkaar afzetten. De door Paas geconstateerde heropleving sluit nauw 
aan op het proces van ‘hernieuwde confessionalisering’ en verzuiling dat 
Blaschke beschrijft.
   Daarnaast kwam echter een tweede model op, dat Paas als het ‘revival-
model’ omschrijft. Onder protestanten had het zijn wortels in zeventiende 
en achttiende eeuwse piëtistische stromingen, die de nadruk legden op het 
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belang van een persoonlijk geloofsleven, maar het zou pas echt doorbreken 
in de Angelsaksische wereld. Kenmerkend was dat het niet langer als vol-
doende werd beschouwd in naam lid te zijn van de kerk, iemand werd pas 
als echte christen beschouwd als hij kon getuigen van een persoonlijke relatie 
met God. Het begrip ‘gedoopte heidenen’ werd gebruikt om aan te geven 
dat veel Europeanen weliswaar in naam christen waren, maar toch niet veel 
verschilden van heidenen buiten Europa. Naast de nadruk op een persoonlijk 
geloof viel in dit model dan ook een sterke gerichtheid op ‘civil behaviour’ 
op. Meer dan in het verleden werd bekering verbonden aan moreel gedrag 
en persoonlijke discipline.4 Zoals gezegd bleven beide modellen naast elkaar 
bestaan, en deelden bovendien enkele belangrijke uitgangspunten:

Both models operated within the framework of a formally Christian 
Europe. This means primarily the assumption of baptized populations, 
and the presence of a general cultural sympathy towards Christianity as 
prime representative of the good life. The confessional model materializes 
these assumptions along the lines of ‘true (orthodox)’ vs. ‘false (heretic)’, 
whereas the revivalist model does this by employing the distinction bet-
ween ‘serious (born-again)’ van ‘nominal (unregenerate) Christians’.5

De missionaire opleving aan het eind van de achttiende eeuw, past binnen de 
opkomst van het ‘revival-model’. Revivals vormden inderdaad een belang-
rijke impuls voor de opkomst van het missionaire elan. In de jaren dertig en 
veertig van deze eeuw vonden enkele opwekkingen plaats, die uiteindelijk 
de naam ‘Great Awakening’ zou krijgen. Predikers als de Brit George White-
field en de Amerikaan Jonathan Edwards wisten grote massa’s te bereiken 
met een doordringende boodschap over Gods oordeel en de noodzaak van 
persoonlijke bekering. Het publiek reageerde in sommige gevallen hevig 
geëmotioneerd op de preken, als Gods toorn over de zonde en de realiteit van 
de hel onverbloemd werden geschetst. Sommige luisteraars kwamen abrupt 
tot bekering. De opwekking leidde tot een revitalisering van de protestantse 
kerken in de Angelsaksische wereld en vormde de aanzet tot het ontstaan 
van de evangelicale beweging. Onder invloed van de evangelicals, serieuze 
en geëngageerde gelovigen voor wie het belang van de verzoening door het 
offer van Christus en een persoonlijke bekering centraal stond, zou het aan-
zien van religie in de samenleving in de daarop volgende eeuw ingrijpend 
veranderen. Het doel dat daarbij voor de evangelicals voorop stond was het 
redden van zoveel mogelijk zielen, die daarvoor met de boodschap van het 
evangelie moesten worden geconfronteerd.
   De missionaire gerichtheid van de evangelicals zorgde ervoor dat de tekst 
uit Mattheüs 28 met nieuwe ogen gelezen werd. Niet langer stond de tekst 
centraal als bewijs voor het belang van de doop of de Drie-eenheid van God, 
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maar de nadruk verschoof naar de opdracht van Jezus om alle volken het 
evangelie te prediken. De evangelicals ontplooiden een enorme activiteit op 
het gebied van zending, talloze genootschappen werden opgericht om ver 
buiten Europa het evangelie te verkondigen. Zending dichter bij huis, vooral 
onder de lagere klassen, vonden ze evenzeer noodzakelijk. Mattheüs 28 zou 
daardoor aan het eind van de negentiende eeuw als de ‘Grote Opdracht’ be-
kend komen te staan, een kerntaak voor iedere gelovige en het doel van de 
kerk in deze wereld.6 Maar waar kwam die missionaire gerichtheid vandaan? 
Wat zorgde ervoor dat de evangelicals veel meer dan protestantse gelovigen 
in eerdere eeuwen de blik naar buiten richtten? Welke middelen werden 
daarvoor gebruikt, en waarom vonden deze ontwikkelingen eerst en vooral 
in de Angelsaksische wereld plaats? Dit hoofdstuk beschrijft de opkomst van 
de evangelicals en de rol die missionair werk voor hen speelde.

De evangelicals

In Groot-Brittannië begon de opwekking in Wales. Halverwege de jaren 
dertig van de achttiende eeuw maakten enkele mensen daar een bekerings-
ervaring mee, waaronder een jonge schoolmeester – Hywel Harris – die 
tijdens een preek ervoer dat zijn zonden door God vergeven werden. Hij 
trad direct naar buiten met het verhaal van zijn bekering, om ook anderen 
tot God te leiden. Samen met enkele anderen die een vergelijkbare ervaring 
hadden ondergaan, begon hij door Wales te reizen en mensen tot bekering 
op te roepen. Harris en andere predikers wisten grote groepen mensen te 
trekken, aan wie ze de boodschap voorhielden dat het heil nu verkrijgbaar 
was. Hun nadrukkelijke oproep vond weerklank en leidde tot een opwek-
king in Wales. Vandaar uit verspreidde de beweging zich over Groot-Brit-
tannië. In Oxford bestond op dat moment een groep studenten, die zichzelf 
de ‘Holy Club’ noemde. Daarvan maakten onder andere George Whitefield 
en de broers John en Charles Wesley deel uit, die een aantal jaren later het 
vuur van de opwekking in Groot-Brittannië verder zouden aanwakkeren. 
De groep concentreerde zich rond de broers Wesley en probeerde zo heilig 
mogelijk te leven. De leden besteedden niet alleen veel tijd aan gebed en 
gesprekken over het geloof, maar ondersteunden ook arme families en ga-
ven les aan wezen. Een bekeringservaring hadden de studenten echter niet 
ondergaan. Dat veranderde toen George Whitefield in 1735 tot bekering 
kwam. Al snel begon hij te preken en riep zijn publiek op opnieuw geboren 
te worden. Enkele jaren later ondergingen de broers Wesley een soortge-
lijke bekeringservaring en zij volgden Whitefields voorbeeld als prediker. 
Whitefields prediking leidde tot een opwekking in Schotland, en tijdens een 
reis naar de Verenigde Staten wist hij ook grote menigten luisteraars te trek-
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ken. Samen met Jonathan Edwards stond Whitefield daarmee aan de basis 
van een reeks opwekkingen – vaak kortstondige, maar hevige religieuze 
oplevingen waarbij een aanzienlijk aantal mensen in een plaats of regio min 
of meer tegelijkertijd een bekeringservaring, soms gepaard met bijzondere 
religieuze ervaringen (zoals tongentaal of het schudden van lichaamsdelen), 
doormaakten – , die in Amerika uiteindelijk gezamenlijk de naam ‘Great 
Awakening’ zouden krijgen.
   Deze opwekkingsbeweging, door historicus David Bebbington omschre-
ven als een ‘quickening of the spiritual tempo in Britain and beyond’7, vorm-
de de basis van de evangelische beweging die de Angelsaksische wereld in 
de daaropvolgende eeuw verregaand zou beïnvloeden. De activiteiten van de 
broers Wesley leidden tot het ontstaan van het methodisme, een beweging 
die tot in de negentiende eeuw een sterke groei zou doormaken. De nadruk 
lag op de persoonlijke bekering – die een vrije keuze van de mens was en 
niet afhing van de uitverkiezing – en het leiden van een heilig leven. Volgens 
de methodisten was het mogelijk om tijdens het leven op aarde al een staat 
van heiligheid te bereiken, waarbij de mens niet meer zondigde. Dit werd 
gezien als een speciale gave van God, die na de bekering verkregen kon 
worden. Anderen, zoals George Whitefield, bleven meer nadruk leggen op 
de calvinistische traditie, waarin uitverkiezing een belangrijke rol speelde, 
maar ook zij hechtten veel waarde aan de bekering en accentueerden die dan 
ook sterk in hun prediking.8

   De basis voor de evangelicale beweging was gelegd, maar zou aan het eind 
van de achttiende eeuw nog verder uitgroeien. Na de jaren dertig en veertig 
nam de intensiteit van de opwekkingen af, maar twee generaties later laaiden 
de opwekkingen opnieuw op. In de Verenigde Staten lag de kiem voor deze 
zogenoemde ‘Second Awakening’ in de campmeetings, die door verschil-
lende predikers tijdens de zomer gehouden werden. De bevolking van het 
dunbevolkte platteland werd dan uitgenodigd om enkele dagen samen te 
komen op een afgezet terrein, om daar naar preken te luisteren en te bidden. 
De predikers wisten hun publiek op te zwepen tot een geëmotioneerde staat, 
waarin velen tot bekering kwamen. Die bekeringen konden gepaard gaan 
met bijzondere lichamelijke ervaringen, zoals schokkende lichaamsdelen en 
mensen die op de grond vielen. Deze emotionele uitingen werden door de 
gevestigde kerken in veel gevallen met wantrouwen bekeken, maar op de 
campmeetings werden ze gezien als een teken van vervulling met de Heilige 
Geest en daarom als bijzondere genade van God. De opwekkingen vonden 
vooral plaats in pas gestichte nederzettingen aan de zogenaamde ‘frontier’, 
waar kerken nog slechts beperkt aanwezig waren. De campmeeting fungeer-
den voor de zeer wijdverspreid levende boerenbevolking dan ook zowel als 
middel om buren te ontmoeten, als om hen aan een kerkelijke denominatie 
te binden. Vooral de methodisten en baptisten waren zeer actief in deze 
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gebieden en wisten op die manier veel leden te winnen. De opwekkingen 
beperkten zich echter niet uitsluitend tot de streken aan de frontier, maar 
verspreiden zich geleidelijk aan ook naar de grotere steden in het oosten van 
de Verenigde Staten.
   Ook in Groot-Brittannië vormde het begin van de negentiende eeuw een 
periode van religieuze opleving en was er sprake van nieuwe opwekkingen. 
Deze hadden echter een ingetogener karakter dan in de Verenigde Staten het 
geval was. Deels hing dit samen met de sterke invloed van de Anglicaanse 
kerk, maar ook met angst voor vervolging vanuit het verleden. Veel evan-
gelicals buiten de Anglicaanse kerk waren zich er nog steeds van bewust 
hoe sterk de Dissenters in de zeventiende en achttiende eeuw vervolgd 
waren, en stonden daardoor voorzichtiger tegenover extreme uitingen van 
religieuze belevingen, zoals het spreken in tongen of vallen in de geest. De 
methodisten, die in Amerika het voortouw namen bij het organiseren van de 
campmeetings met een nadrukkelijk emotionele religieuze stijl, stelden zich 
daardoor in Groot-Brittannië bijvoorbeeld terughoudender op. ‘In general, 
in Britain in the first quarter of the nineteenth century, in the face of the 
hostility and caution of the major evangelical denominations, revival was 
already being driven to the margins.’9 Hoewel de opwekking in Groot-Brit-
tannië met minder opzienbarende religieuze ervaringen gepaard ging, moet 
echter zeker niet de indruk worden gewekt dat de evangelicals aan het eind 
van de achttiende eeuw nauwelijks meer impact op de samenleving hadden. 
In tegendeel, in de negentiende zouden de evangelicals nadrukkelijker dan 
ooit tevoren hun stempel op de samenleving drukken.

Missionaire drang

Er waren talloze onderwerpen waarover door evangelicals onderling ver-
schillend werd gedacht, van de organisatie van de kerk, de liturgie, predes-
tinatie (variërend van strikt calvinistisch tot Arminiaans), de doop en andere 
dogmatische twistpunten, maar voor nagenoeg alle evangelicals stond het 
belang van de persoonlijke bekering centraal. De bekering vormde voor hen 
zowel de basis voor een relatie met God als het startpunt voor het leiden van 
een heilig leven. David Bebbington onderscheidde in zijn gezaghebbende 
studie over de evangelicals, Evangelicalism in Modern Britain, zoals gezegd 
vier kenmerken die de evangelicals gemeen hadden: naast het grote gewicht 
dat aan de bekering werd gehecht (conversionism), ging het om de centrale 
plaats die de bijbel voor evangelicals innam (biblicism), hun scherpe focus 
op de kruisdood van Jezus Christus als verzoening voor de zonden van de 
mensen (crucicentrism), die ten slotte gezamenlijk uitmondden in een sterke 
drijfveer om het Koninkrijk van God te verspreiden (activism).10
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Doordat de evangelicals een sterke nadruk legden op het belang van de be-
kering en dit als een individuele, maar noodzakelijke keuze zagen – waarbij 
ieder mens zich persoonlijk moest verantwoorden voor God – was het red-
den van zielen voor hen een van de belangrijkste doelen.

If salvation was a personal experience, to engineer it on a grand scale 
was a social issue. Millions had to be ‘called’, and this required a cultural 
environment in which it would be widely received. It required a machin-
ery in the form of propagandisation and outreach agencies to foment a 
modern puritan revolution – a call to the individual to self-contempla-
tion and conversion, to congregational participation, and to evangelical 
action in society at large.11

Dat betekende dat evangelicals veel meer op de wereld buiten de kerk ge-
richt waren, dan protestantse kerken in voorgaande eeuwen waren geweest. 
Natuurlijk was het niet zo dat protestanten zich in eerder eeuwen niet bezig 
hielden met de vraag of zielen gered moesten worden. De daaruit voortvloei-
ende activiteiten hadden zich echter hoofdzakelijk op het eigen kerkelijke 
terrein gericht. Zending buiten Europa viel daarbij grotendeels buiten het 
blikveld. De evangelicals begonnen echter juist op dit gebied een opmerke-
lijke missionaire activiteit ten toon te spreiden, waarbij zelfs de katholieke 
missie leek te verbleken. In de negentiende eeuw werden talloze zendingsge-
nootschappen voor vrijwel elk denkbaar zendingsveld ter wereld opgericht, 
naast honderden organisaties voor missionair werk in eigen land.12

   Dit activisme hing samen met zowel maatschappelijke als theologische 
factoren. Technologische ontwikkelingen stimuleerden evangelisatiewerk, 
doordat de mogelijkheden om te reizen toenamen en het aantal commu-
nicatiemiddelen groeide. Betere druktechnieken, zoals stoomaangedreven 
drukpersen en het zogenaamde ‘stereotype printing’, zorgden ervoor dat de 
kosten voor drukwerk in de loop van de negentiende eeuw sterk afnamen. 
Dat maakt het voor bijbel- en traktaatgenootschappen mogelijk om goedkope 
lectuur in grote aantallen op de markt te brengen en te verspreiden. Toch 
was de missionaire gerichtheid van de evangelicals niet alleen een gevolg van 
toenemende mogelijkheden. Ook veranderende theologische visies speelden 
hierbij een rol. In de Angelsaksische wereld waren de puriteinen uit de 
zestiende en zeventiende eeuw niet minder dan de evangelicals overtuigd 
geweest van de zondigheid van de mens en de noodzaak van bekering, en 
ze hechtten eveneens veel belang aan een persoonlijke relatie met God en 
het leiden van een heilig leven. Waarom leidde dit bij de puriteinen dan niet 
tot een vergelijkbare missionaire drang als bij de evangelicals?
   Hieraan lag onder meer een verschoven visie over de zekerheid van het 
heil voor de gelovigen ten grondslag. Meer dan de puriteinen voor hen, 
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durfden de evangelicals te vertrouwen op de zekerheid van hun redding in 
het bloed van Jezus Christus.

[T]he dynamism of the Evangelical movement was possible only because 
its adherents were assured in their faith. Without assurance, the priority 
for the individual in earnest about salvation had to be its acquisition; 
with it, the essential task was the propagation of the good news that 
others, too, could know the joy of sins forgiven. All this is not to claim 
that Assurance appeared for the first time in the Evangelical Revival. 
[…] There was as much desire for confident knowledge of one’s own 
salvation in the seventeenth century as in the eighteenth. But if there 
was a common preoccupation with Assurance, the content of the doc-
trine was transformed. Whereas the Puritans had held that assurance 
is rare, late and the fruit of struggle in the experience of believers, the 
Evangelicals believed it to be general, normally given at conversion and 
the result of simple acceptance of the gift of God. The consequence of 
the altered form of the doctrine was a metamorphosis in the nature of 
popular Protestantism.13

De visie op de zekerheid van het heil, hing nauw samen met de uitverkie-
zingsleer. Voor de puriteinen had de zogenaamde predestinatieleer, waarbij 
de redding van de mens afhankelijk was van de uitverkiezing (of verwer-
ping) door God, een belangrijk onderdeel van hun gedachtegoed gevormd. 
Zij geloofden dat God al voor de geboorte van een mens had bepaald of hij 
uitverkoren was. De mens kon zelf niets doen aan de redding van zijn ziel, 
het was uitsluitend de genade van God die bepaalde of iemand voor eeuwig 
gered zou worden. Sterke nadruk op de uitverkiezingsleer kon daardoor 
lijdzaamheid tot gevolg hebben, omdat de mens geen enkele invloed op 
zijn lot kon uitoefenen. Bovendien kon het leiden tot onzekerheid over de 
eigen redding.

The ignorance of the believer about his future destiny would drive him 
to scrutinize himself for signs of grace. He was told that he should ‘rest 
not satisfied without a persuasion from the Spirit of Adoption that God is 
your Father. But self-examination was protracted. ‘These things’, wrote 
the Scot William Guthrie in his immensely popular The Christian’s Great 
Interest (1659), ‘will keep a man in work all his days’. Confidence in one’s 
own salvation was the rare blessing of a mature faith. […] Many might 
not reach the experience until after death.14

Voor veel evangelicals lag dit anders. Dat gold in ieder geval voor de metho-
disten. John Wesley, hun geestelijke vader, nam afstand van het calvinisti-
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sche gedachtegoed en benadrukte daartegenover juist dat de mens een vrije 
keuze voor God kon maken. De methodisten legden hier in hun prediking 
veel nadruk op, zo introduceerden ze de zogenaamde ‘mourners bench’, waar 
mensen berouw konden tonen over hun zonden en de keuze konden maken 
Gods genade in hun leven te accepteren. Maar ook andere evangelicals, die 
een calvinistische lijn bleven volgen, werden gematigder in hun opvattingen 
over de uitverkiezing. Zij zochten een middenweg en benadrukten dat Gods 
genade en de menselijke verantwoordelijkheid niet tegen elkaar uitgespeeld 
mochten worden. Dat leidde er toe dat de evangelicals veel sterker dan in 
voorafgaande eeuwen gericht waren op de bekering van anderen, en daar 
ook actief aan wilden bijdragen door middel van missionair werk. Historicus 
John Wolffe stelt over de opwekking dat deze een democratiserende tendens 
had: ‘in general it was a movement that popularized and democratized evan-
gelicalism: theologically, by its implicit and eventually explicit movement 
away from exclusive Calvinism, and socially, by drawing in working-class 
men and women whose faith was validated by their experience despite their 
lack of education.’15

   De evangelicals werden daarin mede beïnvloed door de Verlichting. Dat 
klinkt enigszins paradoxaal, omdat de opkomst van de evangelicals lang 
hoofdzakelijk werd gezien als een reactionaire beweging, die zich afzette 
tegen de ideeën van de Verlichting door het geloof boven de ratio te stel-
len. Die schets is echter te kort door de bocht. Natuurlijk zetten de evan-
gelicals zich af tegen verschillende ontwikkelingen die door de Verlichting 
in gang waren gezet, vooral op religieus gebied. Britse evangelicals waren 
bijvoorbeeld zeer kritisch over de ‘latitudinarische’ stroming die sinds de 
zeventiende eeuw opgang had gemaakt binnen de Angelicaanse kerk. Deze 
benadrukte het belang van de rede bij het beoordelen van religieuze zaken 
en hechtte daarom weinig waarde aan kerkelijke vormen en dogma’s, terwijl 
ze religieuze tolerantie hoog in het vaandel hadden staan. Daarnaast hadden 
evangelicals moeite met de opkomende bijbelkritiek en verzetten zij zich 
tegen een versmalling van religie tot moralisme. Voor de evangelicals was 
religie niet een pragmatisch middel om een beter soort mens te creëren, maar 
een diepdoorwrochte overtuiging die de bijbel, het bestaan van God en de 
noodzaak tot bekering uiterst serieus nam.16

   Tegelijkertijd werd de evangelicale beweging echter ook subtiel, maar 
substantieel beïnvloed door de Verlichting. Evangelicals verwezen vaak 
expliciet naar de rede, en benaderden het geloof op een rationele manier. 
Ze benadrukten het belang van feiten, zoals zij die zagen vastgelegd in de 
bijbel, tegenover wat zij zagen als de ‘vaagheden’ van liberalere gelovigen. 
Veel evangelicals zagen dan ook geen tegenstelling tussen het gebruik van 
de rede en geloof. 
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By the middle of the nineteenth century it was normal for evangelicals 
to assume that the values of the Christian faith were equally those of 
progressive thinking. […] the predominant school of thought within 
evangelicalism around 1850 maintained that the advance of knowledge 
that had marked recent time was in entire harmony with Christian truth. 
There was no possibility of a divorce between faith and reason.17 

Ook was bij de vroege evangelicals een optimistische houding ten opzichte 
van de toekomst te zien, die goed aansloot bij het vooruitgangsgeloof van 
de Verlichting. Zij geloofden dat ze door hun missionaire activiteiten het 
koninkrijk van God dichterbij konden brengen.18

   Ook op meer praktisch gebied was echter invloed van de Verlichting op 
de evangelicals zichtbaar. Vooral de hoge graad van organisatie onder de 
evangelicals laat zien dat zij sterk werden beïnvloed door de pragmatische 
en nuchtere mentaliteit van de Verlichting. Dat is duidelijk terug te zien bij 
het grote aantal zendingsorganisaties dat rond het begin van de negentiende 
eeuw in Groot-Brittannië werd opgericht, van zendingsgenootschappen tot 
bijbel- en traktaatorganisaties. Het is opvallend hoe goed georganiseerd 
deze genootschappen waren, sommige ervan worden gezien als de vroegste 
voorbeelden van professioneel geleide bedrijven, zoals de British and Fo-
reign Bible Society (bfbs) in Engeland en de iets later opgerichte American 
Bible Society (abs) in de Verenigde Staten. Onder meer historicus Peter 
van Rooden benadrukt het professionele karakter van de evangelische 
organisaties. ‘Ze beschikten over een professionele staf. Ze ontwikkelden 
en gebruikten moderne technieken om zichzelf bekend te maken en geld te 
werven. De British and Foreign Bible Society, bijvoorbeeld, beschikte al in 
1814 over hulpgenootschappen in ieder district van Engeland. In 1824 had 
het genootschap 859 hulpgenootschappen, die meer dan tweeduizend lokale 
groepen en ongeveer vijfhonderd vrouwenafdelingen organiseerden.’19 Bij 
de Amerikaanse genootschappen zag hij dit aspect nog sterker terugkeren. 
‘De samenhang, organisatorische verfijning, en enorme schaal van de Ame-
rikaanse genootschappelijke wereld rechtvaardigt haar karakterisering als 
een “Evangelical Machine”.’20

   Dat was geen toeval. Deze organisaties werden vaak bestuurd door za-
kenmensen die de genootschappen op dezelfde efficiënte en zakelijke wijze 
probeerden te leiden als hun eigen bedrijven. Gezond verstand en goede 
planning overheersten daarbij, zeker rond het begin van de negentiende 
eeuw toen de grootste en bekendste genootschappen ontstonden, zoals de 
London Missionary Society (lms), Religious Tract Society (rts), de British 
and Foreign Bible Society (bfbs) en de American Bible Society (abs). Al deze 
organisaties werden opgericht in de periode tussen 1790 en 1820. In de 
tweede helft van de negentiende eeuw zou hierin onder invloed van de Ro-
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mantiek verandering komen, toen er een sentiment ontstond dat missionair 
werk niet afhankelijk zou moeten zijn van strak georganiseerde genoot-
schappen, maar een daad van geloof. De oudere religieuze genootschappen 
waren gewend om eerst financiering te zoeken, voordat projecten werden 
gestart of zendelingen werden uitgezonden, maar in de tweede helft van de 
negentiende eeuw werd dat in toenemende mate gezien als een gebrek aan 
geloof. De oogst was groot en de arbeiders weinig, en dus moest iedereen die 
beschikbaar was zo snel mogelijk worden uitgezonden. God zou zelf in zijn 
of haar levensonderhoud voorzien. Dit sentiment ontbrak echter nadruk-
kelijk bij de evangelicals die de eerste aanzetten gaven voor de missionaire 
inspanningen van de evangelicals.
   De missionaire drang van de evangelicals was zeker niet alleen een reactie 
op de tijdgeest, maar ook een exponent daarvan. Verlichting en evangelica-
lisme bleken bij de aanvang van de negentiende eeuw goed samen te kunnen 
gaan. ‘Attitudes derived from the Enlightenment, especially in a moderate 
form that was compatible with religious faith, had made steady advances by 
the mid-nineteenth century, so that their influence was widespread among 
aspiring artisans as much as among settled businessmen. Evangelicals in 
general shared the confidence of progressive thought in reason, a sifting of 
the facts and fresh achievements in science.’21 In de loop van de eeuw zou 
blijken dat ook nieuwe culturele invloeden, zoals de Romantiek, makkelijk 
met de evangelicale beweging verweven konden raken. Die verweven-
heid van de evangelicals met de cultuur was een belangrijke kracht van de 
beweging.’That goes a long way to explaining why evangelicalism was so 
influential in the middle years of the nineteenth century. Gospel and culture 
were in a remarkable degree of harmony.’22

Hulp voor de armen

Die culturele beïnvloeding was echter zeker geen eenrichtingsverkeer. Hoe-
wel de evangelicale beweging zeker werd beïnvloed door zowel de Verlich-
ting als later ook door de Romantiek, herschiepen de evangelicals minstens 
evenzeer de cultuur om zich heen. De Britse Victorians zouden bekend 
komen te staan om hun ‘seriousness’ en hun uiterst hoge morele normen. 
Dat valt niet los te zien van het missionaire ‘offensief’ dat de evangelicals 
op de samenleving richtten. Er waren weinig terreinen in de samenleving 
waarbinnen de evangelicals niet actief waren. Ze ondernamen pogingen om 
de zondagsrust strikter te handhaven, zetten zich in om immoreel gedrag te 
verbieden of, als dat onmogelijk was, zoveel mogelijk naar de randen van 
het maatschappelijke leven te verbannen, maar probeerden vooral om zoveel 
mogelijk mensen met hun boodschap en oproep tot bekering te bereiken.
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Daarvoor ontwikkelden de evangelicals talloze tactieken en methoden. 
Zendelingen vertrokken naar het buitenland, om daar het evangelie onder 
de bevolking te verspreiden. Prediking werd daar vaak gecombineerd met 
onderwijs, medische hulp en meer in het algemeen met een beschavingsof-
fensief waarbij westerse waarden veel aandacht kregen. Vooral India, als 
belangrijkste kolonie van Groot-Brittannië, het mysterieuze en moeilijk 
toegankelijke Chinese Keizerrijk en het onontgonnen Afrika lagen sterk in 
de belangstelling van de evangelicals. Maar ook dichterbij huis zag men de 
noodzaak tot missionair werk en evangelisatie.
   De evangelicals toonden zich vooral bezorgd over de leefwijze en binding 
met de kerken onder de armen, hoewel ze het zeker niet nalieten ook de 
elites op immoreel gedrag aan te spreken. Zij zagen echter hoe onder invloed 
van de industrialisatie steeds meer mensen van het platteland naar de stad 
trokken om daar werk te zoeken. Deze mensen moesten onder erbarmelijke 
omstandigheden werken en leven, want de steden waren niet berekend op de 
enorme groei en de bouw van woningen kon de stijging van het inwonertal 
niet bijbenen. Huisvesting was daardoor schaars en slecht. Overvolle, slecht 
geïsoleerde en geventileerde woningen, waar de inwoners geen enkele vorm 
van privacy hadden en ziekten zich gemakkelijk konden verspreiden, maak-
ten het leven in de arbeiderswijken tot een hel. Misbruik, huiselijk geweld, 
drankverslaving en verwaarlozing van kinderen waren het gevolg van deze 
erbarmelijke omstandigheden. Door tijdgenoten werd de stad daarom gezien 
als de immorele plek bij uitstek, als een ‘poel van verderf’. Bovendien legden 
veel tijdgenoten een verband tussen de trek van het platteland naar de stad 
en de geringe kerkgang onder arbeiders. De traditionele kerken hadden de 
groei van de steden niet bij kunnen benen, waardoor in sommige wijken de 
kerk volledig afwezig was. Maar ook in stadsbuurten waar een kerk stond, 
werd het voor predikanten en pastoors steeds minder mogelijk om nog een 
persoonlijke band te ontwikkelen met de gelovigen onder hun hoede. In de 
negentiende eeuw legde men daarom een direct verband tussen het onver-
mogen van de kerk om de arbeiders aan zich te binden en de teruglopende 
kerkgang. Veel van de energie van de evangelicals zou dan ook op het be-
reiken van de lagere klassen gericht zijn.
   Het belang van het redden van zielen stond daarbij voorop, maar de evan-
gelicals realiseerden zich al snel dat de arbeiders niet te bereiken waren, 
zonder iets te doen aan de omstandigheden waarin zij moesten leven. Het 
was hen duidelijk dat mensen die zich dag in, dag uit vrijwel uitsluitend 
bezig hielden met de vraag hoe ze zichzelf en hun gezin moesten voeden, 
niet openstonden voor de vraag hoe ze hun ziel konden redden. Bovendien 
konden de evangelicals hun ogen niet sluiten voor de enorme ellende die 
ze tegenkwamen en die vaak een emotionele impuls ontlokte om de naasten 
te helpen. Dat gold zeker voor groepen met een extra zwakke positie in de 
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samenleving. Vooral kinderen kregen veel aandacht. Er werden weeshuizen 
opgezet, om kinderen die alleen moesten zien te overleven in het harde stads-
klimaat op te vangen en onderwijs te geven. De naam van Thomas Barnado, 
die in 1866 na een cholera-uitbraak een school voor achtergebleven wezen 
oprichtte, zou voor veel tijdgenoten aan dit werk verbonden blijven, maar 
ook elders werden organisaties opgericht om wezen en andere kinderen aan 
de zelfkant van de samenleving te helpen. Een andere typisch negentiende 
eeuwse instelling die werd opgericht om kinderen in hun armoedige omstan-
digheden te helpen, was de zondagsschool. Ontstaan vanuit de gedachte dat 
kinderen op zondag – de enige dag in de week dat ze niet hoefden te werken 
en daarom in arbeiderswijken overal de straten bevolkten – onderwijs te 
bieden, groeiden ze uit tot een belangrijk missionair middel voor de evan-
gelicals. Hoewel ze aanvankelijk op algemeen onderwijs, zoals leren lezen 
en schrijven, gericht waren, groeiden de meeste zondagsscholen al snel uit 
tot instituten voor godsdienstig onderwijs. Kinderen leerden er lezen uit 
de bijbel, een belangrijke zaak voor evangelicals, voor wie het zelf kunnen 
lezen van de bijbel aan de basis van het geloof stond.23

   De evangelicals beperkten zich echter niet tot hulp aan kinderen. Ook 
andere zwakke groepen in de samenleving trokken hun aandacht. Josephine 
Butler zette zich in om het lot van prostituees te verbeteren en voerde strijd 
om de zogenaamde ‘Contagious Diseases Acts’ af te laten schaffen. Deze 
regelgeving was in de jaren zestig van de negentiende eeuw ingevoerd, en 
stond de overheid toe vrouwen die ervan verdacht werden als prostituee 
te werken een verplichte controle op geslachtsziekten te laten ondergaan. 
De regels golden alleen in en rondom bepaalde haven- en garnizoenssteden 
van leger en marine, en waren bedoeld om het aantal geslachtsziekten onder 
militairen te beperken en zo mogelijk terug te dringen. Door de regelgeving 
werd prostitutie door de overheid in feite echter impliciet toegestaan en ge-
controleerd. Bovendien vond Butler de regelgeving een stuitend voorbeeld 
van de dubbele moraal die er in Victoriaans Engeland heerste. Vanaf 1869, 
toen werd voorgesteld om de werking van de Contagious Diseases Acts uit 
te breiden over het gehele land, trok Butler dan ook ten strijde tegen deze 
regelgeving. Ze kreeg daarbij steun van talloze evangelicals.24

   Het missionaire werk bestond echter evengoed uit minder gezichtbepa-
lende figuren en projecten. Huisbezoekers bezochten de armen thuis en 
voerden gesprekken met hen over geloof, lieten traktaten achter, maar 
gaven ook aanwijzingen over hygiëne en probeerden praktische hulp te 
bieden. Damescomités naaiden kleren voor de armen, die vervolgens door 
henzelf werden uitgedeeld, waarbij soms en passant adviezen werden ge-
geven over de beste manieren om een huishouden te leiden. Dit alles kon 
gepaard gaan met een zeer paternalistische instelling, zeker omdat armoede 
werd gezien als eigen verantwoordelijkheid en het gevolg van persoonlijke 
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zonden, zoals drankmisbruik of luiheid. Het verband dat de evangelicals 
legden tussen gedrag en de ellende waarin de armen verkeerden was niet 
vergezocht, want zaken als drankmisbruik, gokverslaving, verwaarlozing 
en huiselijk geweld kwamen onder arbeiders zeer vaak voor. De evangelicals 
hadden echter veel minder oog voor structurele oorzaken van de armoede, 
en de demoraliserende gevolgen daarvan. Mensen die dag na dag nauwelijks 
wisten te overleven, keken niet meer vooruit, maar probeerden het leven 
nog enigszins dragelijk te houden.
   De evangelicals zagen de zonde echter als de basis van de maatschappe-
lijke misstanden, en de enige daadwerkelijke verbetering in het lot van de 
armen viel daarom te verwachten wanneer zij tot bekering zouden komen. 
De maatschappelijke hulp werd daarom altijd gekoppeld aan evangelisatie. 
Op de zondagsscholen leerden arbeiderskinderen niet alleen lezen, ze kregen 
er ook uitgebreid godsdienstonderwijs. Huisbezoekers hielpen gezinnen die 
in nood waren geraakt niet alleen met praktische hulp, maar probeerden ook 
de bijbel te lezen of te bidden met de bewoners die hen in huis toelieten. 
En waar gesprekken over het geloof lastig bleken, werd gegrepen naar een 
middel dat in de negentiende eeuw zeer intensief gebruikt zou worden: het 
religieuze traktaat. Het traktaat groeide daardoor uit tot een van de meest 
gebruikte middelen voor evangelisatie in de negentiende eeuw, wat een hele 
industrie tot ontwikkeling bracht die zich met de productie en verspreiding 
van religieuze lectuur bezig hield.25

De Britse bijbel- en traktaatgenootschappen

Al in de achttiende eeuw was op bescheiden schaal geëxperimenteerd met het 
verspreiden van religieuze traktaten. Natuurlijk had het religieuze traktaat 
op zichzelf een veel langere staat van dienst. Korte religieuze teksten die een-
voudig en goedkoop gedrukt konden waren, werden kort na de uitvinding 
van de boekdrukkunst in grote aantallen verspreid tijdens de reformatie. 
In de eeuwen die daarop volgden hadden deze godsdienstige ‘pamfletten’ 
zich ontwikkeld tot religieuze en morele verhandelingen, waarin theologen 
elkaar onderling bestreden of het christendom juist werd benadrukt als 
richtlijn voor beschaving en zedelijkheid. Dit was de vorm waarin religieuze 
traktaten in de achttiende eeuw meestal verschenen.
   Aan het eind van deze eeuw begonnen de Britse evangelicals echter te 
experimenteren met de mogelijkheden die goedkope religieuze lectuur bood 
om een breed publiek met hun boodschap te bereiken. Een van de eersten 
die zich met het schrijven van traktaten bezig hield, was de invloedrijke 
evangelical Hannah More. More ontving onder meer onderwijs op een 
school die door haar twee oudere zussen werd geleid, en bracht al jong haar 
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schrijftalenten tot ontwikkeling. Nog voor haar twintigste schreef ze haar 
eerste toneelstukken, die door leerlingen van de school van haar zussen ten 
uitvoer gebracht konden worden. Met verschillende van haar toneelstukken 
boekte More successen, en al snel verkeerde ze in culturele kringen, waarbij 
ze contacten onderhield met onder meer Samuel Johnson, Joshua Reynolds, 
Edmund Burke en Elizabeth Montagu. Na enkele op haar persoon gerichte 
beschuldigingen en de tegenvallende receptie van enkele van haar stukken, 
trok More zich echter terug uit literaire kringen. More kwam vervolgens 
in contact met evangelicals als Zachary Macaulay en William Wilberforce, 
en begon haar schrijftalenten voor religieuze doeleinden in te zetten. Ook 
raakte ze steeds meer betrokken bij allerlei filantropische activiteiten.
   In 1795 zette Hannah More samen met haar zussen een speciale serie 
traktaatjes op, die speciaal bedoeld waren voor de lagere klassen. More 
was geschokt over het stijgende aanbod van goedkope lectuur, die vooral 
bestond uit sensationele verhalen, met volgens de evangelicals vaak ronduit 
immorele inhoud. Dergelijke verhalen, die vaak op slechts enkele bladen 
papier kon worden gedrukt, vormde vrijwel de enige lectuur waarmee de 
lagere klassen in aanraking kwamen. More besloot haar eigen verhalen hier 
tegenover te stellen. Tussen 1795 en 1797 verschenen er tientallen traktaatjes 
van haar hand. In de traktaten benaderde ze de stijl van de bestaande sen-
sationele lectuur, maar sprak de lezer daarbij aan op morele misstappen als 
drankmisbruik, gokken en luiheid. Een van haar bekendste traktaten was 
The Shepherd of Salisbury Plain, waarin een arme familie werd beschreven 
die vanwege hun bescheiden en verantwoorde gedrag hulp krijgt van een 
passerende weldoener. Een ander traktaat met de titel The Riot schreef ze 
speciaal naar aanleiding van voedselrellen die in 1795 uitbraken. Na drie 
jaar droogde echter de serie op, mede doordat More vanwege haar vele 
werkzaamheden het hoge schrijftempo niet vol kon houden. Wel bleven de 
meest succesvolle titels nog jarenlang herdrukt worden.
   De serie Cheap Repository Tracts was weliswaar snel weer ten onder 
gegaan, maar toch had het idee om de lagere klassen met behulp van goed-
kope lectuur te bereiken wortel geschoten. Kort na de beëindiging van de 
serie werd het initiatief genomen voor de oprichting van een organisatie, 
die uiteindelijk zou uitgroeien tot een van de grootste en meest invloed-
rijke traktaatgenootschappen in Groot-Brittannië. De initiatiefnemer was 
de congregationalistische voorganger George Burder, die zelf verschillende 
traktaten had geschreven en die op eigen kosten had laten drukken en ver-
spreiden. De drukkosten gingen zijn draagkracht echter al snel te boven, 
en bovendien wilde hij op veel grotere schaal traktaten produceren. Tijdens 
de jaarvergadering van de London Missionary Society (lms), een gelegen-
heid waarbij evangelicals uit het hele land samen kwamen, polste Burder 
verschillende mensen over zijn plannen. Hij kreeg daarbij de steun van 
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enkele bekende evangelicals, waaronder Rowland Hill en Matthew Wilks. 
Dat resulteerde in de oprichting van de Religious Tract Society (rts) op 10 
mei 1799. Later in de eeuw zouden verschillende andere traktaatorganisa-
ties worden opgericht, waaronder de Monthly Tract Society in 1837 en de 
Drummond Tract Enterprise in 1848, naast een aanzienlijk aantal lokale of 
regionale genootschappen, maar die zouden nooit de omvang of reikwijdte 
van de rts benaderen.26

   Burders doel met de Religious Tract Society was om traktaten te gebruiken 
‘as non-denominational evangelists, reaching out to the unconverted to teach 
them about the salvation available through Jesus.’27 De rts kreeg daarom 
nadrukkelijk een interdenominaal karakter. Het belangrijkste punt waar-
over de nieuwe organisatie moest beslissen, was aan welke eisen een goed 
traktaat moest voldoen. Opvallend genoeg werd daarbij afstand genomen 
van de stijl die Hannah More voor haar traktaten had gehanteerd, omdat 
haar traktaten ‘had focussed less on evangelical doctrine than on strong nar-
ratives with clear morals’.28 In de traktaten van de rts werd aanvankelijk 
meer belang aan ‘evangelical doctrine’ gehecht, hoewel geleidelijk aan ook 
steeds meer fictieve verhalen gepubliceerd zouden worden. Binnen een jaar 
had de rts meer dan 34 traktaten gepubliceerd, waarvan 200.000 exemplaren 
konden worden verspreid. In 1805 was de grens van een miljoen exemplaren 
al gepasseerd. De traktaten werden gekocht en vervolgens verspreid door 
plaatselijke genootschappen, zogenaamde ‘auxiliaries’. Deze plaatselijke 
afdelingen wierven fondsen voor de rts en verspreidden de traktaten ver-
volgens zoveel mogelijk gratis, tijdens huisbezoeken, maar ook op straat, 
bij jaarmarkten, paardenrennen en kermissen. In de jaren veertig en vijftig 
begon de rts haar assortiment uit te breiden, naast traktaten verschenen er 
ook kinderboeken, tijdschriften en een serie populair wetenschappelijke 
boeken, over onderwerpen als geschiedenis, biologie, geologie en geogra-
fie. De organisatie groeide daarmee uit tot een van de grootste christelijke 
uitgevers in Engeland. De rts gaf bovendien traktaten in andere talen dan 
het Engels uit, die door zendelingen of plaatselijke traktaatgenootschappen 
elders in Europa werden verspreid.29

   De rts groeide niet alleen uit tot een grote speler op de religieuze boe-
kenmarkt, maar stond ook aan de wieg van een andere organisatie die een 
belangrijke speler op diezelfde markt zou worden. Zoals het eerste overleg 
voor de oprichting van de rts had plaatsgevonden op een jaarvergadering 
van de lms, werd op een van de vergaderingen van de rts een prangend 
probleem besproken, dat feitelijk echter buiten de taakstelling van de organi-
satie viel. De kwestie die ter sprake kwam, was het gebrek aan bijbels in het 
Welsh. Thomas Charles vertelde aan de rts een verhaal over een vijftienjarige 
meisje, dat vijfentwintig mijl had moeten lopen om een bijbel in het Welsh 
te kunnen kopen. Toen ze arriveerde bleek de volledige voorraad bijbels 
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echter te zijn uitverkocht, of gereserveerd voor andere kopers. Mary Jones 
en het verhaal over haar voettocht zouden in evangelicale kringen later een 
bijna legendarische bekendheid krijgen. Thomas Charles legde de rts echter 
het prangende gebrek aan Welshe bijbels voor: kon het genootschap daar 
geen oplossing voor bieden? Tot dan toe werden de Welshe bijbels geleverd 
door de ruim een eeuw oude Society for Promoting Christian Knowledge 
(spck), maar deze organisatie moest de bijbels verplicht afnemen bij een van 
de slechts drie drukkers met een licentie voor het publiceren van de King 
James bijbel. Daardoor lag de kostprijs voor de bijbels relatief hoog, en liet 
de spck geen grote oplagen van de Welshe bijbel drukken, uit angst dat die 
niet volledig konden worden verkocht. Hoewel het verhaal van Mary Jones 
een pijnlijke illustratie vormde van het feit dat de vraag naar Welshe bijbels 
de beschikbaarheid ervan ruim oversteeg, weigerde de spck op korte termijn 
een nieuwe oplage te laten drukken.
   Het bestuur van de rts was zeer onder de indruk van het verhaal, en besloot 
het heft in eigen handen te nemen. Als de rts in staat was grote aantallen 
traktaten te produceren, waarom dan geen bijbels in het Welsh? ‘And if for 
Wales, why not also for the Empire and the world?’30, was het commentaar 
van rts-secretaris Joseph Hughes op het verhaal van Charles. De aanwezigen 
reageerden positief op het idee om zelf in de vraag naar bijbels te voorzien, 
maar besloten dat daarvoor beter een aparte organisatie op kon worden gericht. 
Dat werd de British and Foreign Bible Society (bfbs) die op 7 maart 1804 werd 
opgericht. De naam maakte al duidelijk dat de oprichters een breed werkterrein 
voor ogen hadden. Verder werd vanaf het begin benadrukt dat de organisatie 
zich uitsluitend zou richten op het uitgeven van de bijbel, zonder commentaar 
of kanttekeningen. Deze eis was belangrijk om te garanderen dat de bfbs net 
als de rts een interdenominaal karakter kon krijgen. De bfbs hield daarmee 
nadrukkelijk afstand van dogmatische kwesties, onder meer over onderwer-
pen als kinder- versus volwassendoop, waarover de opvattingen binnen de 
evangelicale beweging sterk uiteenliepen. Dergelijke kwesties zouden de 
organisatie te snel in theologisch beladen vaarwater brengen en daardoor de 
eenheid binnen de prille organisatie bedreigen.31

   De Anglicaanse kerk, die de spck altijd had gesteund, stond aanvankelijk 
afwijzend tegenover de nieuwe organisatie. Onder de evangelicalen bin-
nen de Anglicaanse kerk (maar ook binnen de dissenting churches) bleek de 
bfbs echter al snel op veel sympathiek te kunnen rekenen. De bfbs dreigde 
daardoor haar moederorganisatie zelfs in succes te overvleugelen. Het be-
stuur van de rts was verheugd met de groei van de bfbs, maar tegelijkertijd 
vervulde het succes de rts ook met enige zorg. ‘Although undoubtedly 
seen as a good thing by Tract Society members, the Bible Society competed 
for the time, energy and resources of individual evangelicals. Many people 
continued to support both societies, even sitting on both committees, but 
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nevertheless, the resources given to the bfbs were consequently not given 
to the rts, and as the Bible Society grew rapidly, the Tract Society began to 
worry that it was losing out.’32

   De bfbs groeide uit tot de grootste uitgever van bijbels in Groot-Brittan-
nië, die door haar omvang de condities voor contracten met drukkers en 
boekbinders grotendeels zelf kon bepalen. Naast het drukken en verspreiden 
van Engelstalige bijbels, hield de organisatie zich ook bezig met het vertalen 
van de bijbel in verschillende talen. Veel van die vertalingen waren bedoeld 
voor de vele zendingsgenootschappen die door de evangelicals in de loop van 
negentiende eeuw werden opgezet, maar net als de rts richtte de bfbs zich 
ook op bijbelverspreiding in Europa. Het bijbelgenootschap gaf bijvoorbeeld 
opdracht zowel een Franse als Spaanse bijbel te drukken. Deze bijbels werden 
vervolgens door plaatselijke bijbelgenootschappen in de betrokken landen 
verspreid. Dit beleid bracht de bfbs in 1825 echter in conflict met haar eigen 
achterban, omdat bijbelgenootschappen er in verschillende Europese landen 
de voorkeur aan gaven om de bijbel inclusief de apocriefe geschriften te 
verspreiden. Omdat bijbels met apocriefe boeken onder de bevolking vaak 
sterk de voorkeur genoten en de Europese bijbelgenootschappen aansloten 
bij hun eigen tradities op dit gebied, had de bfbs stilzwijgend geaccepteerd 
dat de door haar ondersteunde bijbelgenootschappen daarmee een andere 
lijn volgden dan de bfbs zelf aanhield. Toen dit beleid bekend werd bij het 
Britse publiek, reageerde de achterban geschokt. Britse evangelicals ston-
den veelal zeer afwijzend tegenover het gebruik van de apocriefe boeken, 
en vonden dat die zeker niet op gelijke voet gesteld konden worden met de 
bijbel. Uiteindelijk zou de kwestie, gevolgd door een bijkomend debat over 
het al dan niet opnemen van berijmde psalmen achterin de bijbel, leiden tot 
een breuk binnen de bfbs. Verschillende plaatselijke Schotse bijbelgenoot-
schappen, waaronder de Edinburgh Bible Society, scheidden zich daarbij 
van de bfbs af.33

Bijbel- en traktaatverspreiding in de Verenigde Staten

Ook in de Verenigde Staten werd met interesse naar de Britse genootschap-
pen gekeken en werden verschillende organisaties naar Brits voorbeeld op-
gericht. In tegenstelling tot de rts en de bfbs hadden de eerste Amerikaanse 
genootschappen echter geen nationaal karakter. Het ging in eerste instantie 
om regionale of plaatselijke genootschappen, die hun materialen vaak via de 
Britse genootschappen geleverd kregen. Zo maakte de New England Tract 
Society tijdens de eerste jaren van haar bestaan veel gebruik van Britse trak-
taten. De introductie van nieuwe druktechnieken zorgde ervoor dat deze 
plaatselijke genootschappen kansen zagen om hun werk in belangrijke mate 
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uit te breiden en meer eigen traktaten uit te geven. Zo was de Philadelphia 
Bible Society (1808), het oudste bijbelgenootschap van Amerikaanse bodem, 
zeer geïnteresseerd in de mogelijkheden die de nieuwe druktechniek ‘stereo-
typing’ bood. Bij deze druktechniek die in Engeland was ontwikkeld, werd 
niet langer gewerkt met losse zetsels, die letter voor letter werden gezet, 
maar werd het zetsel in een metalen plaat gegoten, die meerdere malen her-
gebruikt kon worden zonder dat de tekst opnieuw gezet hoefde te worden. 
Het was echter de vraag of investeren in een dergelijke druktechniek paste 
binnen de oorspronkelijke doelstelling van de Philadelphia Bible Society. 
Het genootschap was opgericht met het doel gratis bijbels te verspreiden 
onder de armen in Philadelphia en omgeving, niet om zelf bijbels te drukken. 
De bijbels die het genootschap verspreidde, waren tot dat moment gekocht 
bij commerciële uitgevers met geld dat door de plaatselijke leden werd ge-
schonken. De inkomsten uit giften bleken echter lang niet groot genoeg te 
zijn, om voldoende bijbels te kunnen kopen om daarmee alle arme families 
in Philadelphia te voorzien.34

   Zodra het bestuur hoorde van de mogelijkheden die het zogenaamde 
‘stereotype printing’ bood, besloten ze dan ook om een beslissende stap te 
zetten. Hoewel de nieuwe druktechniek zeer kapitaalintensief was en het 
genootschap slechts beperkte middelen had, besloot de Philadelphia Bible 
Society bijbels te gaan produceren in plaats van ze alleen te verspreiden. 
‘In Philadelphia in 1809 this was a daring and visionary plan. Stereotype 
printing was a new process even in England, where Cambridge University 
Press had just a few years before begun to adapt it to Bible printing.’35 Om de 
grote investering die nodig was om op stereotype printing over te schakelen 
terug te verdienen, was het noodzakelijk om op grote schaal bijbels te gaan 
produceren. Het genootschap drukte daarom niet alleen voor haar eigen 
behoefte, maar begon ook bijbels te leveren aan andere bijbelgenootschap-
pen. Dit laatste was een bewuste keuze, maar leek tegen de oorspronkelijke 
doelstelling van de organisatie in te gaan:

[S]elling Bibles seemingly contravened the mission of giving them away 
to the destitute. To harmonize this charitable goal with the practical need 
for high-volume production, the Bible Society of Philadelphia resolved 
to operate mainly as a supplier of Bibles to auxiliary societies. In 1810 it 
announced a plan to establish “a little Bible Society in every congregation 
in Pennsylvania.” These local groups would collect donations and seek 
members for the Bible Society in Philadelphia. In return, they would 
“be allowed to demand Bibles from the managers of the Society, at first 
cost, and to the full amount of the contributions made; – the Bibles to 
be distributed as a free gift.36
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Daarmee ontgroeide de Philadelphia Bible Society in feite de status van 
plaatselijk bijbelgenootschap. Het toont echter ook het commerciële karak-
ter van de bijbel- en traktaatgenootschappen, die weliswaar niet het maken 
van winst nastreefden, maar wel als een bedrijf werden geleid. Bestuurders 
waren bereid risicovolle investeringen te doen, in de hoop daarmee nog 
meer religieuze lectuur te kunnen produceren en daarmee het bereik van de 
genootschappen te kunnen vergroten en hun aandeel in de boekenmarkt te 
kunnen uitbreiden. Daarbij paste ook dat de genootschappen een bijdrage 
begonnen te vragen voor de lectuur, aanvankelijk vooral aan de onderafde-
lingen die de lectuur op plaatselijk niveau (veelal gratis) verspreidden, later 
werd bij sommige grote genootschappen, zoals de bfbs in Groot-Brittannië 
en de American Bible Society in de Verenigde Staten, het beleid om ook het 
publiek voor bijbels en traktaten te laten betalen. De prijs van religieuze 
lectuur werd bewust zo laag mogelijk gehouden, om een zo groot mogelijk 
publiek te kunnen bereiken, maar de gedachte was dat aan lectuur waarvoor 
was betaald – al was het slechts een uiterst gering bedrag – meer waarde zou 
worden gehecht dan aan gratis materiaal.
   Tot de oprichting van een nationaal bijbelgenootschap kwam het pas in 
1816, toen tot de oprichting van de American Bible Society werd besloten. 
‘Some Bible men doubted that it could be done, and chief among them 
the doubters were the managers of the Philadelphia Bible Society. The 
Philadelphians – and others, too – believed that the new society would be 
too large, too centralized, and that it would sap the vitality of the state and 
local organizations.’37 De abs werd echter wel degelijk een succes. Binnen 
drie jaar drukte het bijbelgenootschap meer dan honderdduizend bijbels 
en nieuwe testamenten. Eind jaren twintig was de abs zo gegroeid, dat de 
organisatie in 1829 besloot dat de tijd rijp was om een ambitieus project te 
starten. Doel van deze zogenaamde ‘General Supply’ was om binnen twee jaar 
iedere Amerikaanse familie van een bijbel te voorzien. Hoewel de bestuur-
ders van het bijbelgenootschap beseften dat hun doel zeer hoog gegrepen 
was, vonden ze het belang van bijbelverspreiding in Amerika zo groot, dat 
ze besloten hoog in te zetten. Uiteindelijk wist de abs meer dan een half 
miljoen bijbels te produceren en een groot deel daarvan met behulp van de 
plaatselijke bijbelgenootschappen te verspreiden. Historicus Paul Gutjahr 
ziet de General Supply dan ook ondanks het niet volledig bereiken van de 
gestelde doelen als een succes. ‘The General Supply of 1829-1831 stands 
as the most ambitious, and perhaps most successful, attempt at placing the 
Bible in a preeminent position in the United States print culture through the 
sheer number of volumes produced and made available.’38 Later in de eeuw 
zou de abs nog verschillende keren een ‘General Supply’ organiseren, die 
echter geleidelijk minder succesvol werden.39

   Ook de Religious Tract Society kreeg navolging in Amerika. In 1825, 
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bijna tien jaar na de abs, werd de American Tract Society opgericht. Aan-
vankelijk werden veel Britse traktaten uitgegeven, maar al snel begon de 
ats ook eigen materiaal te produceren. Nog sterker dan de abs zag de ats 
zichzelf als concurrent voor de uitgevers die in de negentiende eeuw in grote 
aantallen goedkope lectuur op de markt brachten, zonder dat deze lectuur 
noodzakelijkerwijs een christelijk karakter had. De ats wilde met haar eigen 
traktaten een alternatief voor deze in haar ogen immorele of irreligieuze lec-
tuur creëren.

[T]he leaders of het American Tract Society were willing to enter the 
marketplace of ideas. The ats, along with the Massachusetts Society for 
Promoting Christian Knowledge, viewed with growing alarm the bur-
geoning print culture of the American market society. These religious 
reformers were appalled by the flood tide of “vicious literature” washing 
over the land – works of religious infidelity, fictions and fantasies, stories 
of romance, piracy, and murder. Form the founding onward, the soci-
ety’s publications brimmed with denunciations of the “satanic press”. 
[…] To fight these foe, the managers of the ats urged competition, not 
censorship. They proposed to engage the enemy on his own ground, on 
his own terms, with his own weapons. Again and again, from the 1820s 
on, the society reiterated its marketplace mantra: if the devil works fast, 
let us work faster.40

Daarom produceerde de ats vanaf haar startperiode grote aantallen trak-
taten.
   Net als de abs liep de ats daarbij voorop bij het gebruik van nieuwe 
druktechnieken. Bovendien experimenteerde het traktaatgenootschap met 
nieuwe genres en stijlen. In de jaren dertig en veertig van de negentiende 
eeuw werden tijdschriften steeds populairder en de ats speelde direct op 
deze ontwikkeling in. Volgens historicus Nathan Hatch vormden tijdschrif-
ten al snel een belangrijk onderdeel van het werk van de ats, en andere Ame-
rikaanse traktaatgenootschappen. ‘[They] had […] become the grand engine 
of a burgeoning religious culture, the primary means of promotion for, and 
bond of union within, competing religious groups.’41 Daarnaast produceerde 
het traktaatgenootschap ook grote hoeveelheden zondagsschoolmaterialen. 
Het belangrijkste product bleven toch echter de traktaten, waarbij de ats net 
als haar Britse voorbeeld niet alleen traktaten verspreidde in de Verenigde 
Staten, maar ook via missionarissen en zendingsorganisaties. Daarvoor 
werden traktaten in verschillende, ook niet-westerse, talen vertaald. Ook 
werden anderstalige traktaten verspreid onder immigranten die Amerika 
via het immigratiestation op Ellis Island bereikten.42

   De onderwerpen die de Britse en Amerikaanse traktaatgenootschappen 
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aansneden, verschilden niet veel van elkaar. Net als in Groot-Brittannië lag 
ook in de Verenigde Staten de nadruk op het belang van bekering en een 
christelijke levensstijl. Morele thema’s, zoals de gevaren van drankmisbruik, 
gokken en kermissen, keerden met regelmaat terug. Kermisbezoek werd door 
de evangelicals sterk afgewezen, vanwege het overmatige drankgebruik en 
(het vaak daaraan verbonden) onzedige gedrag van de bezoekers. Het is 
opvallend hoe vaak het thema van de kermis in religieuze traktaten terug-
keerde. De eerder genoemde Nathan Hatch constateert echter een subtiel 
verschil in de toonzetting van de Amerikaanse en Britse traktaten.

In England […] it is intriguing to note that class considerations continued 
to govern popular reading materials produced by evangelicals. The milli-
ons of religious tracts and pamphlets that poured from the Religious Tract 
Society carried a clear note of social condescension, a point relished by 
radical journalists such as William Cobbett. According to Charles Knight, 
the Victorian pioneer of cheap fiction, the tracts insisted on talking to 
thinking beings in the language of the nursery.43

Volgens Hatch hadden Amerikaanse auteurs van traktaat meer voeling met 
een publiek uit de lagere klassen.

For all its imitation of British sources, popular evangelical literature in 
America maintained a much firmer identification with its intended au-
dience. Many authors emerged from uneducated and less-than-respec-
table ranks to produce forms of genuinely popular print – Elias Smith, 
Joseph Smith, Barton Stone, and William Miller, for instance. […] A 
fluid social and educational structure in America encouraged popular 
Christian literature that did not talk down to its intended readers. A re-
sult was that common people, eager to read, had little reason to explore 
literature outside the boundaries of evangelicalism.44

De verspreiding van religieuze lectuur

Hoe kon het traktaat uitgroeien tot een van de meest gebruikte evangeli-
satiemiddelen in de negentiende eeuw? Daarvoor vallen verschillende oor-
zaken aan te wijzen. Veel daarvan hingen samen met technologische ont-
wikkelingen. Aan het einde van de achttiende eeuw was de stoommachine 
geïntroduceerd, die aanvankelijk vooral werd ingezet in de textielindustrie, 
de mijnbouw en als transportmiddel (de trein, die de transportsnelheid op 
ongekende schaal versnelde). Het was echter duidelijk dat deze technologi-
sche innovatie veel meer mogelijkheden bood. Het werd mogelijk om allerlei 
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vormen van arbeid, die eeuwenlang door de mens waren uitgevoerd, daarbij 
hoogstens geassisteerd door dieren of de kracht van wind en water, door 
machines te laten overnemen. Dat gold ook voor het drukken van boeken 
en andere lectuur. Stoom aangedreven persen maakten het mogelijk grotere 
oplagen te drukken dan voorheen, waardoor de prijzen voor drukwerk 
konden dalen.
   Wellicht nog belangrijker was de techniek van het ‘stereotype printing’, 
waarbij zoals eerder aangegeven de losse zetsels, zoals die sinds de uitvin-
ding van de boekdrukkunst waren gebruikt, werden vervangen door een 
in metaal gegoten plaat. Met stereotype, van het Griekse stereos (vast) en 
typos (afdruk), werden de metalen platen bedoeld waarop de te drukken 
tekst werd vastgelegd. De tekst werd daarbij eerst met behulp van losse 
letters gezet, maar vervolgens in een mal gedrukt, die werd gebruikt om 
het afgietsel in metaal te maken. Het voordeel van deze methode was dat 
de platen konden worden hergebruikt, wanneer een herdruk van een boek 
nodig was. In het verleden hadden drukkers soms ook wel zetsels met losse 
letters achtergehouden voor het herdrukken van teksten, maar de opslag van 
deze zetsels nam zeer veel ruimte in beslag en kon daarom alleen gebruikt 
worden voor drukwerk waarnaar de vraag ook in de toekomst zeker was 
en waarvan grote aantallen nodig waren (zoals bijbels). Stereotype printing 
maakte het opslaan van teksten voor hergebruik veel gemakkelijker en bood 
bovendien de mogelijkheid om de kwaliteit van de tekst constanter te hou-
den. Het herzetten van teksten veroorzaakte namelijk, zeker als het om lange 
en complexe teksten ging, veel zetfouten, waardoor edities van hetzelfde 
boek onderling zeer konden verschillen. De fouten konden bovendien zeer 
ongewenste effecten hebben, zeker wanneer het om de bijbel ging, waarvan 
de zogenaamde ‘Wicked Bible’ uit 1631 een goed voorbeeld vormt. In deze 
bijbel was bij het zetten van het verbod op echtbreuk in de tien geboden de 
ontkenning weggevallen, waardoor de tekst ‘thou shalt commit adultery’ 
was gedrukt. Vanzelfsprekend leidde dergelijke zetfouten tot zorgen onder 
kerkelijke leiders en gelovigen. De meeste fouten waren weliswaar minder 
ernstig van aard, maar kwamen zo vaak voor dat ze voor lezers een irriterende 
aanwezigheid vormden.45

   Toch had stereotype printing ook nadelen. Het vervaardigen van de meta-
len platen was duur, waardoor overschakelen naar stereotype printing een 
grote investering van de drukker vergde, waarvan niet altijd zeker was dat 
deze kon worden terugverdiend. Bovendien moesten de platen op de juiste 
manier worden behandeld en opgeslagen, om te garanderen dat ze bij later 
gebruik nog voldoende bruikbaar zouden zijn. Fouten in het zetwerk kon-
den bovendien niet meer gecorrigeerd worden als de metalen plaat eenmaal 
gegoten was. Vanwege de hoge kosten en de risico’s die aan deze investering 
verbonden waren, waren zowel uitgevers als drukkers daarom aanvankelijk 
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terughoudend om de nieuwe techniek te gebruiken. De traktaat- en bijbel-
genootschappen keken echter met veel interesse naar de mogelijkheden die 
stereotype printing bood, om grote aantallen drukwerk tegen lage kosten op 
de markt te brengen. Vooral de bijbelgenootschappen zagen grote voordelen 
in de techniek. De British and Foreign Bible Society (bfbs) was een van de 
eerste uitgevers die haar drukkers aanspoorde van stereotype printing ge-
bruik te maken. Hun doel was om de circulatie van bijbels zo hoog mogelijk 
te krijgen en ervoor te zorgen dat de bijbel voor iedereen betaalbaar zou zijn. 
Het omlaag brengen van de drukkosten zag het genootschap daarom als een 
belangrijk doel. Bovendien bleek stereotype printing bij uitstek geschikt te 
zijn voor teksten als de bijbel. De bijbel was een lange, complexe tekst, wat 
herzetten duur maakte, maar de vraag ernaar was hoog en, nog belangrijker, 
relatief constant. De bijbelgenootschappen wisten dat ze in de toekomst nog 
vele herdrukken van de bijbel nodig zouden hebben. Ondanks de geringe 
ervaringen die met de techniek waren opgedaan, besloot de bfbs daarom in 
een vroeg stadium de techniek te introduceren.
   Het bijbelgenootschap ontdekte al snel dat de techniek nog allerlei kin-
derziektes vertoonde. In de eerste oplagen drukten de platen met de zetsels 
soms gaatjes in het papier, platen bleken om verschillende redenen niet 
herbruikbaar te zijn en voor sommige drukkers waaraan de bfbs opdrachten 
uitbesteedde, bleken de investeringen die de techniek met zich meebracht 
uiteindelijk toch te hoog gegrepen te zijn. De bijbelgenootschappen bleven 
echter de potentiële voordelen van de techniek zien, en uiteindelijk wisten 
zij de drukkosten voor bijbels en ander drukwerk dankzij het stereotype 
printing en andere druktechnische innovaties belangrijk te verlagen. Ge-
combineerd met het evangelicale missionaire enthousiasme, zorgde dat 
ervoor dat religieus drukwerk tijdens de negentiende eeuw in voorheen 
onmogelijk geachte aantallen van de persen begon te rollen. Om een indruk 
te geven, de abs liet in de eerste drie jaar dat ze met stereotyping werkte 
meer dan 55.000 exemplaren van de bijbel drukken.46

   Andere technologische ontwikkelingen die aan de daling van de kosten 
van drukwerk bijdroegen, waren de introductie van machines in de papier-
industrie en later ook de komst van papier gemaakt van houtpulp in plaats 
van lompen. Dit papier was door een toenemende schaarste aan lompen veel 
goedkoper dan lompenpapier. Daarnaast drukten uitgevers, waarbij bijbel- 
en traktaatgenootschappen opnieuw in de voorhoede liepen, de kosten door 
het gebruik van goedkopere omslagen en bindtechnieken. Het dure leer had 
eeuwenlang het belangrijkste materiaal gevormd waarin boeken gebonden 
werden. De introductie van stoffen en later zelfs papieren omslagen bete-
kende dan ook een belangrijke reductie van de kosten. Bovendien konden 
uitgevers daardoor hun uitgaven beter differentiëren voor een verschillend 
publiek. Voor de gegoede burgerij bleven de bijbelgenootschappen bijvoor-
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beeld luxe bijbels in leren banden uitgeven. Daarnaast werden goedkopere 
versies gedrukt met stoffen omslagen, die om de drempel voor verspreiding 
zo laag mogelijk te houden soms tegen kostprijs verkocht werden. De aller-
goedkoopste uitgaven, die werden verspreid via colporteurs of kleine boe-
kenstalletjes, konden zelfs papieren kaften krijgen en in sommige gevallen 
zelfs onder de kostprijs verkocht worden.47

Toch zagen de religieuze uitgevers niet alleen voordelen in de dalende prij-
zen voor drukwerk. Want de spectaculair dalende prijzen betekenden, dat 
ook drukwerk van andere uitgevers onder grotere delen van de bevolking 
verspreid raakte dan ooit te voren. En volgens de evangelicals had een groot 
deel van dit drukwerk een weinig verheffende boodschap. Veel goedkope 
lectuur speelde in op de smaak van de lagere klassen, en zoals Hannah More 
eerder al geconstateerd had, leidde dat vooral tot het verschijnen van sensa-
tionele verhalen, met een hang naar misdaad en de donkere kanten van de 
samenleving. Andere lectuur was pornografisch van aard, bevatte vloeken of 
andere platte teksten en ten slotte verschenen er teksten waarin het christen-
dom werd bekritiseerd of ronduit geridiculiseerd. Evangelicals waren zeer 
bezorgd over de brede beschikbaarheid van dit materiaal, en zagen het als 
hun taak daar alternatieven tegenover te stellen. ‘Indeed, in America as in 
Britain the proliferation of cheap new editions of certain types of science, his-
tory, biography, and fiction created market competition for religious titles. 
An anonymous “physician” warned in 1855 that the “popular literature” of 
the day had opened a “floodgate” of “public poison… from beneath whose 
slimy jaws runs an ocean of immorality.”‘48

   De poging van de traktaatgenootschappen om met de seculiere lectuur te 
concurreren, zorgde er echter voor dat zij in een toenemend spanningsveld 
terecht kwamen. Volgens historica Candy Gunther Brown worstelden reli-
gieuze uitgevers met twee tegengestelde doelen die ze nastreefden. Aan de 
ene kant zochten ze naar ‘purity’, het overbrengen van een christelijke bood-
schap, die ze bewust niet wilden afzwakken, maar om die boodschap bij het 
publiek onder de aandacht te brengen, ‘presence’, moesten ze ook aansluiten 
bij de smaak en de leefwereld van dat publiek. Traktaatgenootschappen 
probeerden een zo breed mogelijk publiek te bereiken, maar moesten daarbij 
voortdurend nadenken over de manier waarop ze hun boodschap konden 
verpakken. Ondanks de voorzichtige houding van evangelicals ten opzichte 
van het gebruik van fictie, lieten sommige traktaatgenootschappen daarom 
traktaten verschijnen waarvan de titels en afbeeldingen kopieën konden zijn 
van de sentimentele lectuur die bij de lagere klassen populair was, maar dan 
met een christelijke boodschap.49

   Tegelijkertijd reageerden de religieuze uitgevers niet alleen op ontwikke-
lingen van de markt, maar liepen ze in veel opzichten voorop. Dat gold niet 
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alleen voor hun snelle adaptatie van nieuwe druktechnieken, maar ook voor 
het introduceren van nieuwe genres, zoals familie- en kindertijdschriften. 
Vanaf de jaren dertig begonnen tijdschriften populair te worden en chris-
telijke uitgevers reageerden meteen op deze ontwikkeling door succesvol 
hun eigen bladen in de markt te zetten. Verschillende daarvan, zoals het 
kinderblad The Boys Own Paper van de rts, werden een begrip en bleven 
jarenlang bestaan. Vanwege het belang dat ze hechten aan een zo breed moge-
lijk verspreiding van hun uitgaven, experimenteerden de bijbel- en traktaat-
genootschappen bovendien met nieuwe manieren om hun producten in de 
markt te zetten. Aanvankelijk werkten zij vooral via hun eigen ‘auxiliaries’, 
plaatselijke afdelingen die de lectuur tegen kostprijs van de genootschappen 
afnamen en vervolgens gratis of tegen geringe vergoedingen verspreidden. 
Het voordeel van dit systeem was dat bijbels en traktaten hierdoor op vrij 
eenvoudige wijze verspreid konden worden onder de armen voor wie deze 
uitgaven bedoeld waren. De leden van de afdelingen wisten vanwege hun 
bekendheid met de plaatselijke situatie, wie de kosten voor een bijbel of 
traktaat echt niet konden opbrengen en dus een gratis uitgave moesten 
ontvangen. Hierdoor kon misbruik voorkomen worden. Het nadeel van het 
systeem was echter dat het enthousiasme en de daadkracht van sommige 
afdelingen na verloop van tijd verslapten, waardoor sommige afdelingen een 
slapend bestaan leidden en andere in feite alleen nog op papier bestonden. 
Om die problemen te ondervangen begonnen de traktaatgenootschappen te 
experimenteren met andere vormen van verspreiding.
   De bfbs verspreidde niet alleen bijbels in Groot-Brittannië, maar ook in 
Europa en elders ter wereld. In Europa konden ze daarbij soms terugvallen 
op plaatselijke bijbelgenootschappen, die soms met steun van de bfbs werden 
opgericht. Deze buitenlandse bijbelgenootschappen waren veelal nog zwak-
ker georganiseerd dan de ‘auxiliaries’ in Engeland zelf. Zonder steun van de 
bfbs, of andere Britse religieuze organisaties zoals de rts, gingen ze soms na 
korte tijd alweer ten onder. Bovendien waren hun spankracht en middelen 
vaak onvoldoende om op grote schaal lectuur te verspreiden. Organisaties als 
de bfbs en de rts vielen in het buitenland daarom terug op andere systemen 
om hun lectuur te verspreiden. In Frankrijk begon de bfbs te werken met 
het daar veelgebruikte colportagesysteem. Colporteurs trokken met boeken 
voor hun opdrachtgever door het land om een zo breed mogelijk publiek 
voor boeken te bereiken. Zij verkochten hun lectuur, die vaak voor de lagere 
klassen bedoeld was, tegen een commissie en waren dus zeer afhankelijk 
van het succes van de verkoop. Voor uitgevers verlaagde dit risico’s en 
was het een middel om hun boeken aan een moeilijk bereikbaar publiek te 
kunnen verkopen. De bfbs besloot van dit systeem gebruik te maken om 
haar Franse Bijbelvertaling te verspreiden. Nadat dit project een succes was 
geworden, voerden ze het systeem echter ook Groot-Brittannië in. De bfbs 
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stelde haar eigen ‘hawkers’ (de Britse term voor colporteurs) aan, die al snel 
genoeg verkochten om hun eigen onkosten te dekken. Omdat de verkoop 
vaak niet voldoende opbracht om ook de voor hen verplichte vergunning 
te betalen, nam de bfbs deze kosten voor haar rekening. Ook in Amerika 
werd, onder meer door de abs en de ats, van het colportagesysteem gebruik 
gemaakt.50

   De traktaatgenootschappen, zoals de rts, probeerden misschien nog wel 
meer dan de bijbelgenootschappen om met een publiek in aanraking te ko-
men dat normaal gesproken nauwelijks boeken kocht. Veel traktaten waren 
expliciet gericht op de lagere klassen. Door hun lage prijs en beknopte inhoud 
vormden ze een geschikt medium voor een publiek dat het lezen en schrijven 
soms nauwelijks machtig was. Hoewel veel traktaten door evangelisten en 
plaatselijke comités gratis werden verspreid, bleef het lastig deze doelgroep 
te bereiken. Dat gold zeker toen de rts naast traktaten ook boeken uit ging 
geven die op de lagere klassen gericht waren en waarmee de organisatie de 
concurrentie met goedkoop seculier drukwerk probeerde aan te gaan. ‘[The 
rts] acknowledged that people wished to read things other than Works of 
religious devotion, but hoped that they could at least be persuaded to read 
about such profane subjects in Christian publications.’51 De rts miste ook bij 
de populairwetenschappelijke lectuur die in steeds grotere aantallen op de 
markt kwam, over onderwerpen op het gebied van geschiedenis, biologie, 
geologie en geografie de christelijke duiding. Het ging de rts er niet om 
stelling te nemen tegen wetenschappelijke inzichten en theorieën, zoals de 
evolutietheorie van Charles Darwin, maar om het feit dat de presentatie van 
dergelijke thema’s in veel seculiere uitgaven een scheiding tussen geloof 
en wetenschap suggereerde. De rts besloot daarom een eigen serie popu-
lairwetenschappelijke boeken uit te geven, waarin het geloof niet expliciet 
aan de orde zou komen, maar de onderwerpen wel vanuit een christelijke 
invalshoek besproken zouden worden.52

   De serie was echter ook interessant voor de middenklassen, en bleek uit-
eindelijk vooral door de eigen achterban van de rts gelezen te worden. Toch 
bleef de rts proberen ook haar oorspronkelijke doelgroep met de serie te 
bereiken. Door met colporteurs te werken, had de rts haar bereik onder de 
arbeiders weliswaar weten te vergroten, maar de organisatie bleef zoeken 
naar alternatieve manieren om de afzet van haar uitgaven te vergroten. Zo 
ontdekten ze dat goedkope lectuur niet alleen via colporteurs, maar ook 
via kleine boekenstalletjes in de volksbuurten werd verkocht. Commerci-
ele uitgevers maakten echter geen gebruik van eigen boekenstallen, omdat 
die niet winstgevend waren. Omdat winst niet voorop stond bij de rts en 
het voldoende was als de boekenstal de eigen kosten zou dekken, zette het 
traktaatgenootschap een eigen boekenkraam op. De resultaten waren, mede 
door onervarenheid van de uitbaatster, niet overweldigend, maar het toont 

02 Hoofdstuk 1 08-10-2014, 21:2865



66

aan dat de rts bereid was te experimenten met verschillende verkoop- en 
verspreidingskanalen voor haar uitgaven. ‘The willingness of the rts to use 
not only the usual distribution outlets of the booktrade, but also the unusual 
ones of auxiliary societies, bazaar stands and hawkers is illustrative both of 
its willingness to be part of the trade – unlike, say, the bfbs – and of its evan-
gelical dedication to get its publications to as many people as possible.’53

De Nederlandse boekenmarkt in de negentiende eeuw

Bij de introductie van nieuwe technieken voor drukken en papier maken, 
liep de Angelsaksische wereld aanzienlijk op Nederland voor. Zoals de in-
dustriële revolutie in Nederland in het algemeen vrij traag op gang kwam, 
zo liepen de Nederlandse drukkers ook niet voorop bij de invoering van 
de nieuwste technieken. Toch verschenen in de loop van de negentiende 
eeuw deze technieken geleidelijk aan ook in Nederland, hoewel mechanisatie 
pas rond 1880 algemeen gangbaar werd in de drukkerijen. Halverwege de 
eeuw deed de snelpers haar intrede in Nederland, waardoor de druksnel-
heid aanzienlijk opgevoerd kon worden. Nieuwe methoden om het zetwerk 
te mechaniseren lieten echter langer op zich wachten, stereotypie raakte in 
Nederland bijvoorbeeld nooit zo in zwang als in de Angelsaksische wereld. 
Pas aan het eind van de eeuw zouden zetmachines in drukkerijen in gebruik 
genomen worden.54

   Desondanks daalden ook in Nederland de kosten voor drukwerk sterk, 
waardoor de boekenmarkt aanzienlijk expandeerde en nieuwe groepen 
lezers werden bereikt. Om een beeld te schetsen: in 1819 stonden er in Ne-
derland 147 boekdrukkerijen waar in totaal 691 mensen werkzaam waren, 
in 1890 was dit uitgegroeid tot 683 bedrijven met 11.600 medewerkers. Ook 
het aantal boektitels dat verscheen groeide sterk, van 1577 nieuwe titels in 
1848 naar 2717 in 1896. Maar de dalende drukkosten zorgden vooral voor 
een groei in het aantal genres dat op de markt verscheen. In de tweede helft 
van de eeuw werden (geïllustreerde) weekbladen en andere tijdschriften 
steeds populairder, het aantal kranten nam toe, maar ook verschenen er 
geïllustreerde almanakken, romans die per aflevering werden uitgegeven en 
verkocht (zodat ze binnen het bereik van een minder vermogend publiek 
kwamen te liggen) en populair wetenschappelijke uitgaven. Hoewel druk-
werk voor de meeste arbeiders nog steeds buiten het bereik bleef, groeide 
het lezerspubliek in de negentiende eeuw daardoor sterk. Van belang daarbij 
was dat door de uitbreiding van het onderwijs tegelijkertijd het analfabe-
tisme (dat in Nederland toch al laag was in vergelijking met andere landen in 
Europa) begon af te nemen. Ten slotte werd het lezen bevorderd doordat er 
steeds meer leenbibliotheken kwamen, zowel commerciële initiatieven van 
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boekhandelaren die in hun winkel ook een kleine bibliotheek aanhielden, 
als volksbibliotheken waar tegen een zo laag mogelijk bedrag verantwoorde 
lectuur ter beschikking werd gesteld.55

   Overigens speelden niet alleen nieuwe druktechnieken een belangrijke 
rol bij de daling van de prijs voor lectuur. Ook de uitvinding van papier 
gemaakt met houtpulp in plaats van lompen als basis was een belangrijke 
technologische vooruitgang, omdat de toenemende schaarste aan lompen 
de prijs van papier opdreef. De kwaliteit van papier gemaakt van cellulose 
was weliswaar een stuk minder dan dat van het oude lompenpapier, maar 
voor veel uitgaven was dat geen bezwaar. Vooral kranten, tijdschriften en 
andere uitgaven met een beperkte levensduur werden op het nieuwe papier 
gedrukt. Voor religieuze traktaten werd eveneens vooral gebruik gemaakt 
van de mindere papierkwaliteiten, omdat men de kostprijs voor deze lectuur 
zo laag mogelijk wilde houden. Helaas hebben veel traktaten mede hierdoor 
de tand des tijds niet weten te doorstaan, wat een van de verklaringen vormt 
voor de schaarse beschikbaarheid van dit bronnenmateriaal voor de histori-
cus, ondanks de hoge oplagen waarin deze lectuur werd gedrukt.56

   Net als in de Angelsaksische wereld werd de uitbreiding van het lezerspu-
bliek niet zonder kritiek geaccepteerd. Ook in Nederland werd van verschil-
lende kanten – niet alleen door orthodoxe gelovigen, maar bijvoorbeeld ook 
in burgerlijke kringen – zorgen geuit over lectuur met een onzedelijke of an-
tireligieuze inhoud. ‘Gedurende de hele negentiende eeuw klinken geluiden 
tegen het lezen. […] Lezen maakt lui, is tijdverkwisting en leidt vooral bij de 
lagere klassen alleen maar tot onvrede en opstandigheid.’57 Daarbij werd niet 
alleen aan socialistische lectuur gedacht, maar ook aan romans die hun lezers 
te veel zouden meeslepen naar een fantasiewereld en waarin de romantische 
liefde te kleurrijk werd beschreven. Daarom werd naast het lezen door de 
lagere klassen met name het lezen door de vrouw als gevaarlijk beschouwd. 

Vooral romans hebben een afstompende werking op het geweten, maken 
oppervlakkig, verslappen de wil, vergiftigen het hart, wekken geld- en 
genotzucht op, veroorzaken een leesverslaving, schaden de geest en 
leiden tot zedelijke ondergang. Vrouwen en jonge meisjes zijn extra ge-
voelig voor de verderfelijke invloed van de roman. Met hun gemakkelijk 
te prikkelen gemoed en hun neiging tot nervositeit wekt te veel lezen bij 
het zwakke geslacht een overmatige en ongezonde zinnelijkheid en leidt 
het tot verwaarlozing van hun zorgende taken. Schijn en werkelijkheid 
kan de romanlezeres niet meer van elkaar onderscheiden.58 

Ook in Nederland viel er voor de traktaatgenootschappen dus tegenwicht 
te bieden aan goedkope lectuur, die voor de lezers niet verantwoord werd 
geacht.
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Om te zorgen dat de religieuze lectuur het geschikte publiek zou bereiken, 
werden onder meer bijbelcolporteurs ingezet. Ook in Nederland werd het 
in de negentiende eeuw steeds gebruikelijker om boeken huis-aan-huis te 
laten verkopen door venters, waarvoor de Franse benaming colporteur werd 
overgenomen. Colporteurs hadden geen goede reputatie. ‘In de loop van de 
negentiende eeuw zien we de colporteur-met-intekenlijsten steeds vaker op-
duiken in de vakpers. Meestal in negatieve zin. Er werden waarschuwingen 
geplaatst tegen onbetrouwbare colporteurs, er werd geklaagd over oneerlijke 
concurrentie, over valse voorlichting door colporteurs […]. Het verschijnsel 
werd onder andere in verband gebracht met overproduktie. Colportage zou 
een kunstmiddel zijn waarmee overtollige boeken aan goedgelovige burger-
luitjes werden gesleten.’59 En dan ging het nog over de gewone colporteurs 
die in opdracht van uitgevers boeken aan de man brachten. Colporteurs met 
politieke of religieuze motieven stonden nog slechter bekend. ‘Een ander 
meende dat ‘gewone’ colportage nog altijd beter was dan de boekdistributie 
door middel van verenigingen en genootschappen. Deze hadden immers 
veelal een politieke of religieuze kleur en konden misbruik maken van de 
argeloosheid van het ‘volk’. Bovendien verlaagden ze de waarde van het 
boek door het gratis aan te bieden: ‘wat als gift wordt uitgereikt [wordt] in 
den regel niet op prijs gesteld’.’60 Desondanks bleek colportage een geschikt 
middel om lectuur te verkopen aan een publiek dat nooit een boekwinkel 
zou binnengaan en zelfs zelden een bibliotheek bezocht.61

   Geleidelijk aan groeide het lezerspubliek in de loop van de negentiende 
eeuw uit, door toenemende alfabetisering, goedkopere druktechnieken. 
Vooral in de laatste decennia van de negentiende eeuw groeiden zowel het 
lezerspubliek als de productie van drukwerk sterk. De dagbladen kregen in 
toenemende mate concurrentie van weekbladen en andere tijdschriften, er 
verschenen steeds meer boekentitels op de markt en het aantal bibliotheken 
nam toe. Deze groei zou zich in de eerste helft van de twintigste eeuw verder 
voortzetten. Toch bleef er tot in de twintigste eeuw een aanzienlijke groep 
mensen blijven bestaan, die van hun karige inkomen nog geen dubbeltje kon-
den missen voor lectuur. Traktaatgenootschappen probeerden deze groep 
desondanks te bereiken door hun lectuur waar nodig gratis ter beschikking 
te stellen. Dat dit hen vanuit de boekhandel de kritiek opleverde de markt 
te verstoren namen de genootschappen voor lief.62

De opkomst van faith missions en de Holiness-movement

Halverwege de negentiende eeuw hadden de evangelicals zich met hun 
religieuze genootschappen in de Angelsaksische wereld een prominente 
plaats in de samenleving verworven. Terwijl hun maatschappelijke invloed 
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onmiskenbaar was, was het onduidelijk of de evangelicals hun succes zouden 
kunnen vasthouden.

By the 1850s, evangelicals could stand on a proud history of reform (seen 
in legislation for individual conscience and working conditions), public 
welfare (seen in schools, hospitals and charitable institutions) and the 
restraint of evil (abolitionism). For all their iconic successes, however, 
the postmillennial dream of the kingdom built on earth had not come to 
pass. Indeed, to some degree it had been absorbed and bypassed by the 
confident expansion of national states which sought to wrap claims to 
ultimate authority in the language of religion.63

De beweging leek daardoor halverwege de negentiende eeuw op een punt 
van doodtij te verkeren. Waar stonden de evangelicals voor, nu zoveel van 
de doelen waarvoor ze zeker een generatielang hadden gestreden bereikt 
leken te zijn en de vervulling van de postmillenniale droom uitbleef?
   In de tweede helft van de negentiende eeuw zouden zich onder de evan-
gelicals verschillende verschuivingen voltrekken. De belangrijkste was de 
opkomst van het premillennialisme onder evangelicals. Onder de generatie 
van William Wilberforce en Lord Shaftesbury aan het begin van de ne-
gentiende eeuw had een stilzwijgende, maar dominante postmillenniale 
opvatting geheerst, die ervan uitging dat voorafgaand aan de wederkomst 
van Christus het duizendjarig vredesrijk zou ontstaan. Aan het eind van de 
negentiende eeuw leek dit duizendjarige rijk, ondanks alle sociale hervor-
mingen, nog nauwelijks dichterbij gekomen. Niet alleen vielen de resulta-
ten van het zendingswerk buiten Europa tegen, als die in getallen werden 
uitgedrukt. Ondanks de enorme energie die missionaire genootschappen in 
gebieden als India, China en Afrika hadden gestoken, bleef het aantal be-
keerlingen in de meeste gevallen beperkt. Bovendien leek onder invloed van 
modernisering en de wetenschappelijke vooruitgang (onder andere – maar 
zeker niet uitsluitend – de opkomst van het darwinisme), het christendom 
ook in Europa aan zeggingskracht te verliezen. In reactie daarop won een 
somberder, premillennialistische toekomstvisie aanhang onder evangelicals. 
Volgens premillenialisten was het duizendjarig rijk niet te verwachten voor 
de wederkomst maar pas daarna, waarbij de tijd voorafgaand aan de weder-
komst zou worden gekenmerkt door rampen en geloofsafval. Deze toekomst-
visie sloot beter aan bij de feitelijke situatie, maar bleef gepaard gaan met 
verwachtingen van een spoedige wederkomst. Volgens premillennialisten 
moest de resterende tijd tot de wederkomst dan ook worden benut om nog 
zoveel mogelijk mensen te kunnen redden.64

   Juist degenen die actief waren op missionair gebied voelden zich vaak 
sterk door dit premillennialisme aangesproken.
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A key concern [of missionaries] was the growing discontinuity between 
the religious-integrated world of the peoples amongst whom they lived 
and the religious disintegration of the West from which they came. 
Growing evangelical disappointment with the latter was one reason 
why premillennialism – as a sort of ‘tao’ of dispossessed evangelical 
fatalism, and as a means of distancing themselves from their sending 
cultures – began to take hold in evangelical and missionary ranks.’65

Dit vormde de aanleiding voor de opkomst vanaf 1870 van zogenaamde ‘faith 
missions’, zendingsgenootschappen die zich afzetten tegen de in hun ogen 
bureaucratische manier van werken van de bestaande genootschappen en 
in korte tijd zoveel mogelijk missionarissen naar het zendingsveld wilden 
sturen. In plaats van te vertrouwen op fondsenwerving, ging men uit van 
het adagium dat ‘waar God zond, Hij ook zou voorzien’. Deze organisaties, 
waarvan de China Inland Mission een van de bekendste was, maakten daarom 
geen gebruik van betaalde medewerkers, maar zonden zendelingen uit die 
geen salaris ontvingen en vaak geen speciale training of opleiding genoten 
hadden. Gevestigde genootschappen bekritiseerden de faith missions ge-
regeld vanwege de haast waarmee ze hun zendingswerk opzetten en hun 
weinig professionele aanpak. Aanvankelijk bleef de impact van de faith 
missions daardoor beperkt, maar in de twintigste eeuw zouden ze uitgroeien 
tot een belangrijke factor op missionair terrein.66

   De opkomst van de faith missions sloot aan bij andere ontwikkelingen die 
zich in de tweede helft van de negentiende eeuw binnen de evangelicale 
wereld voordeden. Zo was halverwege de eeuw in de Verenigde Staten de 
zogenaamde ‘Holiness-beweging’ ontstaan, die teruggreep op John Wesley’s 
opvattingen over ‘christian perfection’, de staat van bijzondere genade waar-
door een christen zonder (bewust) te zondigen kon leven. In de jaren dertig 
kwam dit ideaal opnieuw onder de aandacht van Amerikaanse evangelicals, 
waaronder Phoebe Palmer en Asa Mahan. Tijdens opwekkingen in de jaren 
vijftig en zestig vonden deze ideeën bredere weerklank, en begonnen zich 
vanuit de Verenigde Staten naar Groot-Britannië te verspreiden. Onder 
meer de Amerikaanse evangelist Robert Pearsall Smith wist in Engeland de 
aandacht te trekken met zijn boodschap over een heilig leven, totdat hij zelf 
in opspraak raakte. Desondanks schoot de beweging – maar dan onder de 
naam ‘higher life movement’ – snel wortel op Engelse bodem. De aantrek-
kingskracht van de beweging was onder meer gelegen in het feit dat een 
antwoord werd geboden op ontwikkelingen waarvoor evangelicals zich 
gesteld zagen:

By the early 1870s Evangelicalism was on the ebb. The rise in the 
standard of living was allowing the working classes to turn away from 
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the churches for their leisure activities. Vital religion seemed threatened 
at the same time by the twin foes of rationalism and ritualism. When 
confronted with the choice of swimming with the tide or resisting it, 
some Evangelicals wished to escape from the dilemma. […] The holiness 
movement offered what many late nineteenth-century Evangelicals wan-
ted: a means of coping with the challenges of their era.67

Bovendien sloot ze met haar nadruk op een persoonlijke geloofsbeleving en 
vervulling met de Heilige Geest, goed aan bij romantische idealen, waarin 
het gevoelsleven centraal stond.68

   Vooral de naam van het plaatsje Keswick, een van de populaire bestem-
mingen van het opkomende toerisme in deze periode, zou met de beweging 
verbonden raken. De eerste conferentie in Keswick werd georganiseerd door 
de lokale Anglicaanse geestelijke T. Harford Battersby, en trok vierhonderd 
bezoekers. De Keswick-conferentie groeide tussen 1875 en 1900 echter uit tot 
een van de invloedrijkste platformen van evangelicals in de Angelsaksische 
wereld. Die invloed liet zich onder meer sterk gelden op missionair terrein, 
waarvan de faith missions een van de meest zichtbare tekens vormden. ‘Kes-
wick spirituality was made to order as a missionary motivator. It made the 
difficult seem easy – the ‘rest in faith’ and indwelling of the Spirit wedded 
personal faith to an activist absolute assurance.’69

   Naast Keswick en de Holiness-movement, was het de Amerikaanse evan-
gelist Dwight L. Moody die in de tweede helft van de negentiende eeuw zijn 
stempel op de evangelicale beweging drukte. Samen met zanger Ira Sankey 
tourde hij door de Verenigde Staten en vervolgens uitgebreid door Engeland. 
Sankey’s goed in het gehoor liggende melodieën werden snel populair en 
trokken veel publiek voor Moody. Daarnaast maakte hij efficiënt gebruik 
van de pers om zijn tour aan te kondigen. Terwijl de eerste reacties op zijn 
Britse bijeenkomsten nogal lauw waren, wist hij de tour tot een succes te 
maken en in Londen uiteindelijk binnen een half jaar meer dan 2,5 miljoen 
mensen te bereiken. Moody introduceerde daarmee Amerikaanse methoden 
voor massa-evangelisatie in Europa.70

What had been extraordinary in Spurgeon’s Tabernacle – church as 
theater, church as event – became through Moody a standard means 
for evangelical outreach in the twentieth century. Moody’s approach 
mitigated British class antagonisms and European anti-Americanism, 
facilitating the way for future cultural and theological exchange and 
legitimizing the already rising tide of revivalism throughout global Bri-
tish Empire connections.71

Uitwisseling tussen Britse en Amerikaanse evangelicals was geen nieuw fe-
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nomeen; evangelisten – waaronder Whitefield en Finney, om slechts enkele 
namen te noemen – uit beide gebieden hadden in het verleden geregeld aan 
de andere zijde van de oceaan gepreekt. Tot nu toe was de Britse invloed op de 
evangelicale beweging echter dominant geweest, wat onder meer zichtbaar 
was bij de Amerikaanse religieuze genootschappen die meestal hun voor-
beeld in Britse organisaties vonden. Aan het eind van de negentiende eeuw 
begon de Amerikaanse invloed echter te groeien. Behalve in het optreden 
van evangelisten als Moody en Robert Pearsall Smith, werd dat aanvankelijk 
vooral zichtbaar op het terrein van de zending. Amerikaanse missionarissen 
speelden in toenemende mate een rol bij de verspreiding van het christen-
dom buiten Europa, zeker binnen op premillennialistische verwachtingen 
gestoelde faith missions. Deze Amerikaanse invloed zou in de twintigste 
eeuw verder toenemen, al was de Britse rol – zoals bij de synthese van de 
Holiness-movement in Keswick duidelijk werd – nog verre van uitgespeeld. 
Zoals Hutchinson en Wolffe concluderen: ‘It was at the urban crossroads of 
British global evangelicalism that energetic American voluntarism found its 
window onto the world.’72

De twintigste eeuw

Na de eeuwwisseling namen de contrasten binnen de evangelicale bewe-
ging in de Angelsaksische wereld verder toe. Er ontstonden niet alleen 
spanningen tussen conservatieve en liberaal ingestelde evangelicals, maar 
de traditionele denominaties verloren bovendien aan aantrekkingskracht, 
waardoor mensen hun heil begonnen te zoeken binnen lossere verbanden 
als conventies en genootschappen en het ontstaan van sektarische groepen 
werd gestimuleerd. Een belangrijke ontwikkeling was het opnieuw opvlam-
men van de aandacht voor het werk van de Heilige Geest, dat al centraal 
had gestaan in de Holiness-movement. De nadruk lag nu echter minder op 
de mogelijkheid om als christen, als teken van bijzondere genade, heilig 
te kunnen leven, maar op meer spectaculaire uitingen van vervulling met 
de Geest. Het ging daarbij onder meer om spreken in tongentaal, profetie 
en fysieke verschijnselen als vallen en lachen in de Geest. Verwijzend naar 
de uitstorting van de Geest op Pinksteren, kwam de beweging al snel als 
‘Pentecostal-movement’ bekend te staan. Hoewel de verwantschap tussen de 
pentecostals en de voorafgaande Holiness-movement duidelijk was, hielden 
veel kerken die zich in de Holiness-traditie bevonden afstand van de pen-
tecostals. Zij wezen de bijzondere verschijnselen die door de pentecostals 
werden gekoesterd af als onbijbels, of vonden dat deze niet als enige tekens 
van vervulling met de Geest mochten worden gezien. Een van de bekendste 
plaatsen vanwaar het gedachtegoed van de pentecostals zich verspreidde was 
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de Azusa Street Mission in Los Angeles. Toch vond de beweging niet alleen 
daar haar wortels, elders in de wereld – onder meer in zendingsgebieden in 
China en Afrika – vonden soortgelijke gebeurtenissen plaats.

What later became known as ‘pentecostal’ revival did not, as is conven-
tionally supposed, radiate outwards from events at Azusa Street mission 
in Los Angeles in April 1906, but broke out almost simultaneously in 
different corners of the world. […] Each was discovering the solution to 
intractable problems in elites and establishments through the downward 
mobilization of the Spirit in mass movements.73

Toch bleef de Pentecostal-movement aanvankelijk beperkt, en vond zij ze-
ker in Europa (zowel in Groot-Brittannië als op het vasteland) nog weinig 
weerklank. In Nederland waren voor de Tweede Wereldoorlog nauwelijks 
meer dan enkele tientallen mensen die zich door het gedachtegoed van de 
pentecostals aangesproken voelden. Pas na 1945 zou de beweging ook in 
Europa werkelijk voet aan de grond krijgen.74

   Terwijl de pentecostals voorlopig nog slechts een vrij marginale rol speel-
den, namen de spanningen ook elders binnen de evangelicale beweging 
toe. Vooral in de Verenigde Staten voelden conservatieve evangelicals zich 
tijdens het Interbellum genoodzaakt stelling te nemen tegen hun liberale te-
genhangers, die voor de Eerste Wereldoorlog aan invloed hadden gewonnen 
binnen verschillende denominaties en christelijke educatieve instellingen. 
Deze conservatieve evangelicals maakten zich bezorgd over de grondslagen 
van het christelijk geloof, die naar hun opvatting werden ondergraven door 
toenemende moderne en bijbelkritische opvattingen onder theologen, waar-
door het evangelie gerelativeerd dreigde te raken. Tussen 1910 en 1915 ver-
scheen een serie van negentig essays, waaraan (gerenommeerde) theologen 
uit verschillende denominaties hun medewerking hadden gegeven. De serie 
werd gepubliceerd onder de titel The Fundamentals en bevatte stukken over 
onderwerpen als de Godheid van Christus, de incarnatie, de Heilige Geest, 
maar ook over moderne filosofie. De negentig essays moesten de kernpunten 
van het orthodoxe christendom onderstrepen. Hoewel de serie een nadruk-
kelijk wetenschappelijk karakter droeg, kreeg de strijd tussen conservatieve 
evangelicals en liberale gelovigen vanaf de jaren twintig een meer militant 
karakter. Afgeleid van de titel van de serie zouden de conservatieve evan-
gelicals tot ‘fundamentalisten’ worden bestempeld.75

   De strijd tussen fundamentalisten en hun liberale tegenhangers speelde 
zich vooral af aan de talrijke christelijke onderwijsinstellingen in de Ver-
enigde Staten, waaronder Auburn Theological Seminary en Princeton 
Theological Seminary. Uiteindelijk zouden de spanningen zelfs hun uitweg 
vinden in een rechtszaak, die grote media-aandacht zou trekken. Deze zoge-
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naamde ‘Scopes-trial’ draaide om de vraag of de evolutieleer in Tennessee in 
het onderwijs onderwezen mocht worden, maar werd een showcase waarin 
de strijd tussen fundamentalisten en liberalen door de pers breed werd uit-
gemeten. Het imago van de fundamentalisten raakte door de zaak dan ook 
zwaar beschadigd.
   Dezelfde spanning tussen moderne en orthodoxe opvattingen deed zich 
ook onder protestanten in Groot-Brittannië voor, maar kwam daar veel 
minder nadrukkelijk tot uiting. De Britse evangelicals waren meer dan hun 
Amerikaanse geestverwanten gericht op het bewaren van de onderlinge 
eenheid. Het begrip ‘fundamentalisten’ zou in Engeland dan ook nauwelijks 
weerklank vinden:

Nevertheless, Britain did not see the kind of entrenched polarization that 
occurred in the United States, nor was there any British counterpart to 
the high-profile legal theatrics of the Scopes trial. […] Conservatives in 
Britain might hold theological views quite close to those of American 
fundamentalists, but in general, not wishing to ‘contend for truth at 
the expense of charity’, they pointedly avoided the use of the word 
‘fundamentalist’ and preferred low-key local and private witnesses to 
public confrontation.76

Datzelfde valt in nog sterkere mate over Nederland te constateren. Welis-
waar was er ook in Nederland een enkel incident waarbij spanning tussen 
bijbelkritische opvattingen en een letterlijke lezing van de bijbel zichtbaar 
werd, zoals in 1926 in de zaak Geelkerken over de vraag of de slang in het 
bijbelboek Genesis daadwerkelijk gesproken had of niet. Op deze zaak zal 
later worden teruggekomen, maar hier is vooral van belang dat dergelijke 
incidenten niet hebben geleid tot het ontstaan van een fundamentalistische 
stroming in Nederland. Dergelijke vraagstukken bleven toch relatief ver van 
de gewone leden van de traditionele kerken afstaan, het waren uiteindelijk 
vooral theologen die zich met dergelijke vragen bezighielden.
   Langzamerhand werd sinds het eind van de negentiende eeuw een toene-
mende Amerikaanse invloed op de evangelicale beweging zichtbaar, zoals 
bovenstaande ontwikkelingen voor Engeland duidelijk maken. Pas na de 
Tweede Wereldoorlog zou de Amerikaanse inbreng echter ook in Nederland 
invloedrijk worden en zouden Amerikaanse evangelisten als Billy Graham 
het gezicht van de beweging gaan bepalen. Dat de Britse rol aan het begin 
van de twintigste eeuw nog niet was uitgespeeld zal in de volgende hoofd-
stukken duidelijk worden, als we nader ingaan op de Nederlandse traktaat-
beweging.

❧	❧	❧
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Vanaf de achttiende eeuw richtten protestanten hun blik veel meer dan 
tevoren buiten de kerken. Het sterkst werd dit zichtbaar in de Angelsak-
sische wereld, waar de ‘Great Awakening’ een religieuze opleving teweeg 
bracht, die bij de Britse en Amerikaanse evangelicals een sterke missionaire 
drang opriep. De ontwikkelingen bleven niet tot de Angelsaksische wereld 
beperkt, maar vonden weerklank elders in Europa. Het was echter geen 
toeval dat deze ontwikkelingen zich in Engeland en Amerika zo nadruk-
kelijk openbaarden. De opwekkingen en het ontstaan van de evangelicale 
beweging hingen nauw samen met maatschappelijke ontwikkelingen, die 
zowel met de Verlichting als de Industriële Revolutie verband hielden. Onder 
invloed van de Verlichting was de rol die religie in de samenleving speelde 
niet langer vanzelfsprekend, en de opwekkingen vormden hier een reactie 
op. Tegelijkertijd transformeerde de samenleving onder invloed van de tech-
nologische ontwikkelingen die zich vanaf de tweede helft van de achttiende 
eeuw voordeden. Toegenomen communicatiemogelijkheden maakten het 
makkelijker dan ooit tevoren om een groot publiek met een boodschap te 
bereiken. Een van de duidelijkste voorbeelden daarvan was het succes van 
het (religieuze) traktaat, waarbij steeds betere druktechnieken het mogelijk 
maakten om op goedkope en eenvoudige wijze een steeds groter publiek 
te bereiken. Tegelijkertijd zagen de evangelicals de schaduwzijden van de 
technologische ontwikkelingen, de uitbuiting van de arbeiders, de ziekten, 
armoede en ellende in de arbeiderswijken en de toenemende kinderarbeid. 
Zij maakten zich bezorgd dat deze misstanden voor een afnemende interesse 
van arbeiders voor de kerk zouden kunnen zorgen en tot geloofsafval zouden 
leiden. Daarom namen ze talloze missionaire initiatieven om de arbeiders-
klassen te bereiken. Daarvoor ontwikkelden ze tal van nieuwe methoden, 
van zondagsscholen, tot openlucht prediking, huisbezoek en vooral ook 
bijbel- en traktaatverspreiding.
   Daarnaast kregen de evangelicals meer oog voor de mogelijkheden van 
de verspreiding van hun boodschap buiten het eigen land. Terwijl de ka-
tholieken zich al sinds de zestiende eeuw actief bezighielden met zending 
buiten Europa, betraden de protestanten dit terrein pas vanaf de achttiende 
eeuw. De evangelicals haalden hun achterstand echter snel in, en liepen in 
de negentiende eeuw ook op dit terrein voorop. Opnieuw speelden hierbij de 
toegenomen transportmogelijkheden en een sterk toegenomen kennis over 
niet-westerse samenlevingen een belangrijke rol. De evangelicals beperkte 
zich echter niet tot het bereiken van de ‘heidenen’ buiten Europa, maar za-
gen ook een taak voor zichzelf weggelegd in de van oudsher christelijke sa-
menlevingen op het vasteland. Britse religieuze organisaties probeerden een 
stimulans te vormen voor het ontstaan van opwekkingsbewegingen elders 
in Europa, door te helpen bij de oprichting van vergelijkbare genootschap-
pen in verschillende Europese landen, waaronder Nederland. Maar waarom 
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beperkten de evangelicals zich niet tot missionaire activiteiten in eigen land? 
Had daar geen uitlaatklep gevonden kunnen worden voor hun tomeloze mis-
sionaire energie? In het volgende hoofdstuk zal worden nagegaan waarom 
met name Britse evangelicals zich sterk inzetten voor missionair werk elders 
in Europa, en op welke wijze zij daarmee het religieuze verenigingsleven in 
Europa stimuleerden.
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Kort nadat Napoleon naar het eiland Elba was verbannen, maakte Robert 
Pinkerton namens de British and Foreign Bible Society (bfbs) en de Religious 
Tract Society (rts) een tocht door Europa. Tijdens zijn tour bracht hij in vrij-
wel alle grote plaatsen die hij aandeed gelovigen samen, om tot de oprichting 
van bijbel- en traktaatgenootschappen te komen. Pinkerton zou erin slagen 
om in Amsterdam, Rotterdam, Elberfeld, Hannover, Dresden en Berlijn een 
bijbel- en traktaatgenootschap op te richten. Het was een van de meest ge-
slaagde initiatieven die de Britten ondernamen om elders in Europa het ont-
staan van een bijbel- en traktaatbeweging te stimuleren. Maar waarom waren 
de Britse evangelicals zo actief in Europa, en op welke manier stimuleerden 
ze daar het religieuze verenigingsleven? In dit hoofdstuk wordt stilgestaan 
bij de impact van de Britse evangelicals op het religieuze verenigingsleven 
in Europa, met een speciaal oog voor de Nederlandse situatie.1

De evangelicals en hun missie voor Europa

De pogingen van Britse bijbel- en traktaatgenootschappen om hun publicaties 
in de handen van zoveel mogelijk mensen te krijgen, beperkten zich niet tot 
eigen land. Vrijwel meteen na de oprichting van de eerste Britse bijbel- en 
traktaatgenootschappen, begonnen zij zich ook bezig te houden met versprei-
dingswerk in het buitenland. In veel gevallen ging het daarbij om materialen 
die op verzoek van missionarissen werden uitgegeven en vervolgens door 
zendingsgenootschappen werden verspreid. Vertalingen in plaatselijke talen 
werden soms door missionarissen ter plaatse gemaakt, maar werden in an-
dere gevallen door de bfbs en rts geleverd. Beide organisaties, en ook hun 
Amerikaanse tegenhangers, verspreidden in de negentiende eeuw publicaties 
in tientallen talen. Vertalingen in het Chinees waren populair, vanwege de 
grote steun onder evangelicals voor het bedrijven van zending in China, 
onder meer door grote genootschappen als de China Inland Mission en de 

Hoofdstuk 2 
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London Missionary Society. Daarnaast verschenen veel vertalingen voor de 
Britse koloniën, vooral voor India, en voor Afrika. Naast Engelse organisaties 
waren ook Schotse genootschappen zeer actief op missionair terrein, zeker 
als het ging om zending onder Joden, die vanwege de bijbelse beloften aan 
het joodse volk onder evangelicals zeer van belang werd geacht. De Schotten 
waren onder meer in Oost-Europa actief, maar ook de grote joodse gemeen-
schap in Amsterdam vormde een missiegebied voor de Schotse evangelicals. 
Deze Schotse missionaire bijdrage is zeker relevant, maar zal in dit proefschrift 
verder niet expliciet worden besproken, met name omdat de Schotse invloed 
op het Nederlandse missionair werk in de twintigste eeuw afnam en in de 
geschiedenis van de vvhs en bkv geen rol speelt.2

   Maar de Britse genootschappen waren ook dichter bij huis actief. Zij lieten 
niet alleen materiaal voor overzeese zendingsgebieden verschijnen, maar 
produceerden ook bijbels en traktaten voor gebruik in Europa. Bovendien 
probeerden de bfbs en de rts om bestaande bijbel- en traktaatgenootschap-
pen in Europa te ondersteunen, en actief nieuwe organisaties in het leven 
te roepen. Beide organisaties hadden medewerkers die door Europa reisden 
om plaatselijke initiatieven voor bijbel- en traktaatwerk te initiëren en te 
ondersteunen. Europese organisaties konden daarbij rekenen op zowel 
praktische hulp, in de vorm van toestemming om rechtenvrij vertalingen 
te produceren of door ‘stereotype plates’ beschikbaar te stellen, als op fi-
nanciële steun. Beide organisaties gaven aanzienlijke bedragen uit om het 
verspreidingswerk in Europa te kunnen stimuleren.
   Daarbij liepen de Britse religieuze genootschappen echter tegen verschil-
lende problemen aan. Cultuurverschillen bleken een goede acceptatie van 
Britse traktaten soms in de weg te staan. Daarnaast raakten sommige met 
Britse steun tot stand gekomen organisaties afhankelijk van de Britten, en 
gingen weer ten onder zodra de steun weg viel. Daarnaast bleek de grote 
vrijheid die de Britse evangelicals in eigen land gewend waren bij bijbel- en 
traktaatverspreiding, in grote delen van Europa veel kleiner te zijn. De door 
de Britten ondersteunde genootschappen kregen te maken met censuur en 
tegenwerking, waaraan de Britten niet gewend waren. Ten slotte hadden 
de Europese genootschappen vaak hun eigen wensen ten aanzien van het 
materiaal dat ze wilden verspreiden. Zoals eerder aangegeven, kwam de bfbs 
hierdoor in de jaren twintig in problemen met haar eigen achterban, doordat 
die zich niet kon vinden in het verspreiden van bijbels met de apocriefe 
boeken door verschillende Europese genootschappen. Onder druk van de 
achterban zag de bfbs zich uiteindelijk genoodzaakt de concessie te doen, 
om niet langer middelen beschikbaar te stellen voor het drukken van bijbels 
inclusief apocriefe boeken. Dit zette haar samenwerking met verschillende 
Europese bijbelgenootschappen echter onder druk, omdat zowel in Frankrijk 
als in sommige Duitstalige gebieden de bijbel met apocriefe boeken de norm 

03 Hoofdstuk 2 08-10-2014, 21:2980



81

was, waarvan zowel lezers als kerken niet wilden afwijken.3

   Dat het stimuleren van religieuze lectuur op het Europese vasteland lastiger 
was dan gedacht, bleek al toen de bfbs kort na haar oprichting besloot om 
bijbels in het Frans en Spaans te produceren. Engeland verkeerde op dat 
moment in oorlog met het Napoleontische Frankrijk, een strijd die zich ook 
had uitgestrekt naar het Iberisch Schiereiland, omdat Napoleon probeerde 
Spanje bij zijn rijk in te lijven. ‘[It] was eminently characteristic of evangelical 
approaches to political and military problems that the Bible Society became 
concerned with French and Spanish prisoners of war, in English hands or 
about to be captured.’4 Het bleek echter niet eenvoudig om een geschikte 
vertaling voor beide talen te selecteren. Vanaf het begin werd duidelijk 
gesteld dat het om een protestantse vertaling zou moeten gaan. Er werd 
advies gevraagd aan Franse protestantse voorgangers over de vertaling die 
het beste gebruikt zou kunnen worden en mede op basis daarvan werd een 
bestaande vertaling gekozen. De redacteur die werd aangesteld om de proef 
van de tekst te corrigeren, besloot echter op eigen initiatief wijzigingen in een 
aantal plaatsnamen aan te brengen, om die meer met door de Franse Acade-
mie gebruikte richtlijnen in overeenstemming te brengen. De bfbs reageerde 
geïrriteerd op deze handelwijze en besloot daarom toch de oorspronkelijke 
tekst te gebruiken, hoewel een deel van de tekst al gezet was. Vervolgens 
kwam een andere vertaling, die door de London Missionary Society voor 
een Franse uitgave van de bijbel was gebruikt, onder aandacht van de bfbs 
en werd de druk stilgelegd. Hoewel de beslissing om de Franstalige bijbel 
te drukken al in 1805 was genomen, zouden de eerste exemplaren van het 
Nieuwe Testament in Franse vertaling pas in 1808 van de persen rollen. 
Bij het drukken van de Spaanstalige bijbel liep de bfbs tegen vergelijkbare 
problemen aan. Ook hier bracht de redacteur op eigen initiatief wijzigingen 
in de tekst aan, die uiteindelijk door de bfbs werden afgewezen.5

   Al snel publiceerde de bfbs ook vertalingen in andere Europese talen, waar-
onder het Italiaans, Grieks (zowel modern als oud Grieks), Deens en Duits, 
waarvan de laatste uitgave opnieuw problemen rond de selectie en correctie 
van de vertaling gaf. Ook liet de bfbs in 1809 een Nederlandse vertaling van 
de bijbel verschijnen, gedrukt door Brightley en in 1812 gevolgd door een 
herdruk door Hamblin en Seyfang. Kort daarna, in 1814, werd met steun 
van de bfbs het Nederlands Bijbelgenootschap opgericht, waarna de bfbs het 
bijbelverspreidingswerk in Nederland aan de nieuwe organisatie overliet.6

   Om het bijbelwerk in Europa te stimuleren zette de bfbs speciale medewer-
kers in, die door Europa reisden om met plaatselijke gelovigen in contact te 
komen. In 1814 werden drie vertegenwoordigers door het bijbelgenootschap 
aangenomen, een aantal dat in 1820-1821 werd verdubbeld. Uiteindelijk had 
het bijbelgenootschap daardoor in de belangrijkste taalgebieden van Europa 
een agent.
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Gradually a system of “territorial” agencies developed, with an agent 
resident in a particular area controlling translation, publication, and 
distribution in his territory. This system developed particularly in 
the second half of the nineteenth century, a time when some notable 
agents ruled large fiefdoms: Robert Pinkerton throughout the German 
principalities and central Europe (1830-1857), Edward Millard in the 
Austrian Empire (1864-1887), Alexander Thomson in the Turkish Empire 
(1860-1895), William Nicolson for European Russia and much of Eurasia 
(1869-1897), and a succession of agents for Spain from 1869, Italy from 
1860, and China from 1863.7

De rts legde op vergelijkbare wijze contacten in Europa. Ook voor de rts 
hadden de Napoleontische oorlogen de eerste aanleiding gevormd om verta-
lingen van haar traktaten uit te brengen, met als doel deze onder de krijgs-
gevangenen te verspreiden. Na 1814 breidde het traktaatgenootschap haar 
werk in Europa uit. Net als de bfbs legde de rts op verschillende manieren 
contact en bracht daardoor een groot netwerk in Europa tot stand. Terwijl 
bijbels in de landstaal nagenoeg overal in Europa verkrijgbaar waren (hoewel 
in veel gevallen te weinig om aan de vraag te kunnen voldoen), vormden 
traktaten voor veel Europese gelovigen een nieuw evangelisatiemiddel. 
Onderdeel van de hulp die de rts aan de Europese traktaatgenootschap-
pen bood, was dan ook vaak het recht om vertalingen van Britse traktaten 
te publiceren. In andere gevallen werd het papier voor het drukken van 
traktaten geschonken of de illustraties die voor de Engelstalige traktaten 
gebruikt waren. In sommige gevallen drukte de rts zelf in andere talen en 
doneerde dan de gedrukte traktaten aan plaatselijke kerken of zendingsor-
ganisaties. Dezelfde werkwijze werd ook voor traktaatverspreiding buiten 
Europa toegepast. Halverwege de negentiende eeuw had de rts daardoor 
traktaten uitgegeven in meer dan 110 talen of dialecten.8

De traktaatbeweging in Duitsland

De studie Sinners Directed to the Saviour van kerkhistoricus William Mundt 
over de traktaatbeweging in Duitsland in de eerste helft van de negentiende 
eeuw, is een van de weinige uitgebreide studies over de invloed van de Britse 
evangelicals op het ontstaan van de bijbel- een traktaatbeweging in Europa. 
Daardoor valt er van die invloed in Duitsland een beter beeld te schetsen, dan 
voor andere Europese landen. De Britse genootschappen waren in Duitsland 
zeer actief en dat was geen toeval. Duitsland kon bogen op een eigen rijke 
geschiedenis waar het ging om de verspreiding van religieuze lectuur. De 
Duitse uitvinding van de boekdrukkunst in de vijftiende eeuw, waarbij de 
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primitieve druktechniek van het blokdrukken vervangen kon worden door 
de goedkopere methode van het afdrukken van teksten die met losse letters 
gezet waren, stimuleerde de verspreiding van goedkope religieuze lectuur op 
grote schaal. Deze religieuze traktaten en geschriften vormden een belangrijk 
kanaal voor de verspreiding van religieuze opinies en inzichten tijdens de 
Reformatie. Maar ook in latere eeuwen behield Duitsland een traditie op dit 
gebied. Het eerste bijbelgenootschap ter wereld, de Cansteinsche Bibelanstalt 
werd opgericht in Halle in 1710, en gaf meer dan een eeuw lang bijbels en 
nieuwe testamenten uit. Baron Canstein richtte zich met zijn Bibelanstalt 
uitsluitend op verspreiding van de bijbel, die hij zo goedkoop mogelijk liet 
drukken om het tekort aan bijbels onder de armen te bestrijden. Aan het 
eind van de achttiende eeuw vervulde Duitsland die voortrekkersrol echter 
niet langer.9

   De interesse van de evangelicals in het stimuleren van een Duitse bijbel- 
en traktaatbeweging had echter meerdere oorzaken. Zo was Karl Friedrich 
Adolph Steinkopf, de Duitse voorganger van de Lutherse Savoy Chapel in 
London, een van de oprichters van de bfbs. Voor zijn komst naar London 
had hij voor de Deutsche Christentumsgesellschaft in Basel gewerkt. Stein-
kopf riep de bfbs iets te doen voor zijn door de Napoleontische oorlogen 
verscheurde vaderland. Steinkopf werd uiteindelijk ‘foreign secretary’ voor 
de bfbs en daarnaast ook voor de rts en de London Missionary Society (lms). 
Hoewel hij deze positie in 1826 neerlegde, bleef hij tot zijn dood in 1859 
betrokken bij het werk van de bfbs. In zijn functie als secretaris buitenland 
maakte hij zich sterk voor het opzetten en ondersteunen van een traktaat-
beweging in de Duitse gebieden.10

   Naast de persoonlijke betrokkenheid van Steinkopf bij zijn vaderland, 
bestond er bij de Britse evangelicals bezorgdheid over het rationalistische 
klimaat in de Duitse kerken. Dit fenomeen beperkte zich niet tot Duitsland, 
ook elders in Europa was mede onder invloed van de Verlichting een ratio-
nalistische stroming tot de kerken doorgedrongen. Duitse theologen liepen 
echter voorop met bijbelkritisch onderzoek, waarin zij de betrouwbaarheid 
en historiciteit van de bijbel betwistten. De Britse evangelicals, die grote 
waarde hechtten aan de betrouwbaarheid van de bijbel als woord van God, 
keken daarom met zorg naar het geestelijke klimaat in Duitsland. Daar kwam 
nog bij dat Duitsland rijp leek voor het uitbreken van een revolutie. ‘Events 
on the Continent had convinced English Evangelicals that publications were 
needed to counteract Enlightenment and Revolution propaganda. A natu-
ral place to expand efforts was seen in the birthplace of the Reformation. 
Germany appeared rife with revolutions and rationalism and sorely in need 
of awakening.’11 Overigens vond dit streven van de Britse evangelicals ook 
weerklank in Duitsland zelf. Zo hadden verschillende van de eerste zende-
lingen die door de lms werden uitgezonden een Duitse afkomst. Er bestond 
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onder betrokken Duitse gelovigen dus zeker een voedingsbodem voor de 
oprichting van religieuze genootschappen.
   Ondanks de grote betrokkenheid die Steinkopf met het religieuze leven 
in zijn vaderland voelde, was het de Schotse vertegenwoordiger Robert 
Pinkerton die namens de bfbs de totstandkoming van verschillende bijbel- 
en traktaatgenootschappen in Duitsland zou stimuleren. Pinkerton had een 
opleiding gekregen aan een seminarie van de bekende Schotse prediker Ro-
bert Haldane. Daarna was hij als zendeling uitgezonden naar Azerbeidzjan 
en had hij een tijdlang voor de bfbs in Rusland gewerkt, tot hij tijdelijk naar 
Groot-Brittannië terugkeerde. Na de val van Napoleon in 1814 reisde hij te-
rug richting Rusland, maar trok daarbij eerst door Europa, waar hij in talloze 
grote plaatsen bijbelgenootschappen hielp oprichten. Pinkerton was onder 
meer betrokken bij de oprichting van het bijbelgenootschap in Amsterdam, 
dat later tot het Nederlands Bijbelgenootschap uit zou groeien. In Duitsland 
stichtte hij zowel bijbel- als traktaatgenootschappen in meerdere plaatsen, 
waaronder Elberfeld, Hannover, Berlijn, Finsterwalde, Dresden en Breslau. 
‘In contrast to Steinkopf, who initiated activities by using personal contacts 
built up during his years as secretary of the Christian Fellowship [Deutsche 
Christentumsgesellschaft], Pinkerton developed his own principles for foun-
ding societies. He first recruited influential men from the field of politics, re-
ligion, and learning. Secondly, he formed a committee and stimulated it with 
grants from London. Thirdly, he assigned a well-defined area of activity.’12

   Pinkerton had de gewoonte om wanneer hij in een plaats aankwam, 
verschillende mensen te bezoeken die op een of andere manier al bij bij-
belverspreidingswerk betrokken waren. Vaak ging het om kleinschalige 
plaatselijke initiatieven, die hoofdzakelijk op de inspanningen van enkele 
individuen draaiden. Daarnaast legde Pinkerton echter contact met invloed-
rijke plaatsgenoten, die zich volgens zijn inschatting mogelijk voor het ver-
spreidingswerk in zouden willen zetten. Zo nodigde hij voor de oprichting 
van het bijbelgenootschap in Elberfeld niet alleen mensen uit die ter plaatse 
al bij werk van de Deutsche Christentumsgesellschaft betrokken waren, maar 
ook de burgemeesters van Elberfeld en het nabijgelegen Barmen. Vervolgens 
lichtte Pinkerton het belang van bijbel- en traktaatverspreiding toe. ‘As he 
always did, Pinkerton first stressed that disregard for the Bible furthered 
unbelief and immorality and disrupted whatever contributed to mankind’s 
benefit. Secondly, he suggested that the only way to reverse this trend was 
to distribute Bibles especially among the lower classes. Thirdly, he provided 
examples of the positive effects of the British Bible Society and encouraged 
his hearers to form a similar organization.’13 In Elberfeld leidde de bijeen-
komst die Pinkerton tijdens zijn Europese tour van 1814 organiseerde tot de 
oprichting van een bijbelgenootschap en een traktaatvereniging, de Tractat-
Gesellschaft im Wupperthal.
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Vanuit London kreeg het pas opgerichte traktaatgenootschap in Elberfeld 
150 thaler om de organisatie op te zetten. Verder vormden de eerste uitgaven 
vertalingen van Engelse traktaten. Dit was een bewuste keuze, Pinkerton 
was bang dat het schrijven van eigen traktaten zou leidden tot theologische 
disputen tussen de verschillende denominaties in Elberfeld. Daarom werd 
pas een jaar later, in 1815, het eerste Duitstalige traktaat gepubliceerd. In 
haar eerste jaren wist het traktaatgenootschap voldoende fondsen te wer-
ven, en verschillende traktaten uit te geven. Daarbij werd aanvankelijk 
een beroep gedaan op de rts om materiaal beschikbaar te stellen, maar de 
Duitsers ontdekten al snel dat het Britse materiaal voor de Duitse lezers niet 
altijd geschikt was. De Duitsers vonden de Engelse teksten te stellig, en de 
geschetste situaties te Brits. Daarom begon het genootschap veel gebruik 
te maken van teksten die in christelijke tijdschriften uit onder meer Bazel 
verschenen, omdat die beter aansloten bij de smaak van het Duitse publiek. 
Na enkele jaren liepen de betrokkenheid bij de organisatie en de fondsen-
werving echter terug. Het genootschap begon een kwakkelend bestaan te 
leiden, en er moest opnieuw contact op worden genomen met London om het 
werk voort te kunnen zetten. Pinkerton bracht daarom een tweede bezoek 
aan Elberfeld. Bovendien schonk de rts opnieuw fondsen voor het drukken 
van enkele traktaten. Het genootschap bleef ook in de volgende jaren sterk 
afhankelijk van Britse steun.14

   Dit was typerend voor veel Duitse organisaties die met Britse steun wer-
den opgericht. Ze bleven vaak sterk leunen op de Britse financiële steun, 
hoewel de bfbs en de rts probeerden om de financiële steun af te bouwen 
en de organisaties meer op eigen benen te laten staan. De organisaties waren 
bovendien vaak afhankelijk van de inzet van een relatief kleine groep men-
sen, die zich met veel energie voor het werk inzetten. Vielen na verloop van 
tijd een of meer van deze voortrekkers weg, dan kwam het werk weer stil te 
liggen. Daarnaast werd het werk van de genootschappen in de eerste helft 
van de negentiende eeuw soms sterk bemoeilijkt door de overheid. Dat gold 
niet zozeer voor de bijbelgenootschappen, maar des te meer voor de trak-
taatgenootschappen. In bijbelverspreiding zag de overheid geen potentiële 
gevaren, in tegendeel, vaak moedigde de overheid bijbelverspreiding aan 
omdat men in de bijbel een positieve morele invloed zag. Ten opzichte van 
traktaatverspreiding werd echter een heel andere houding aangenomen.
   De wantrouwende houding hield verband met het feit dat traktaten ook 
een veelgebruikt middel waren om politieke ideeën te verspreiden, waarvoor 
de Duitse overheden een grote gevoeligheid ontwikkelden. Tussen 1814 en 
1848 heerste grote angst voor het uitbreken van een revolutie, zoals dat in 
de vorige eeuw in Frankrijk was gebeurd. Het gistte in de Duitse samenle-
ving, waar allerlei revolutionaire ideeën weerklank vonden. De overheid 
probeerde op alle mogelijke manieren eventuele onrust de kop in te drukken. 
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Censuur vormde daarbij een vanzelfsprekend middel. De traktaatgenoot-
schappen werden regelmatig met deze censuur geconfronteerd, waardoor de 
goedkeuring van nieuwe traktaten zeer lang op zich kon laten wachten. De 
veel kritischere benadering van de traktaatgenootschappen door de overheid 
had echter nog een andere oorzaak. In tegenstelling tot de uitgaven van de 
bijbelgenootschappen, die de bijbel bewust zonder kanttekeningen of com-
mentaren publiceerden, was in traktaten de theologische oriëntatie van de 
auteur in veel gevallen duidelijk terug te zien. De Duitse overheden ston-
den vaak positief tegenover de gevestigde kerken, terwijl nieuwe religieuze 
groepen (zoals baptisten en methodisten) onder meer vanwege hun volgens 
de overheid te fanatieke geloofsbeleving en bekeringsijver met wantrouwen 
werden bezien. Juist deze groepen waren echter zeer actief op het gebied 
van traktaatverspreiding.15

   De Britse evangelicals die de Duitse traktaatbeweging steunden, zagen 
dit probleem vaak over het hoofd, omdat ze in eigen land een veel grotere 
vrijheid bij het verspreiden van religieuze materialen gewend waren. De rts 
toonde bijvoorbeeld verschillende malen haar teleurstelling over het aantal 
traktaten dat de Tractat-Gesellschaft im Wupperthal uitgaf. Daarbij hadden 
ze echter weinig oog voor de restricties, waarmee een traktaatgenootschap 
als dat in Elberfeld te maken kreeg. Zo werd de Tractat-Gesellschaft im Wup-
perthal pas in 1830 als een ‘charitable organization’ erkend, terwijl alle ma-
terialen die door het genootschap werden uitgegeven nog steeds door een 
speciale commissie erkend moesten worden. Ook mochten er geen traktaten 
van deur tot deur worden verspreid. Dat de Britten weinig gevoel voor de 
plaatselijke verhoudingen hadden, bleek ook uit de manier waarop ze tijdens 
hun reizen traktaten in Duitsland verspreidden. Het gebeurde niet zelden 
dat ze daarbij wet- en regelgeving braken.

English tourists brought tracts and a sense of earnestness to the Conti-
nent. Sometimes zeal for the cause left one insensitive to local factors 
and local laws. The Nürnberg archives document one such case. The 
traveller handed religious tracts to people who followed him, threw 
tracts from his coach, and left tracts where he stayed. When confronted 
by officials he referred to his membership in a society for distributing 
devotional materials and explained that he was simply doing his duty. 
He saw nothing wrong with his actions. This continued for some distance 
until officials were able to put a halt to his activities. It was argued that 
freedom of the press did not apply to publications of an association not 
approved in Bayern.16

Dergelijke incidenten deden het vertrouwen van de overheid in de Duitse 
traktaatgenootschappen niet bepaald toenemen. Bovendien kregen de trak-
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taatverspreiders nooit veel steun van de geestelijken uit de gevestigde ker-
ken, terwijl die het werk van de bijbelgenootschappen wel steunden.
   Natuurlijk ontstonden er ook Duitse bijbel- en traktaatverenigingen buiten 
de initiatieven van mensen als Pinkerton om. Vaak stonden deze genoot-
schappen in contact met de Deutsche Christentumsgesellschaft in Basel, die 
via mensen als Steinkopf zeer nauwe banden met de evangelicals in Groot-
Brittannië onderhield. Daardoor kwamen ook de genootschappen die op 
basis van Duits initiatief ontstonden vaak op enig moment in contact met de 
Londense organisaties. Soms ontvingen ze daarbij financiële steun, in andere 
gevallen ging het om praktische hulp in de vorm van traktaten. Sommige van 
deze Duitse organisaties kozen bewust voor een minder directe band met de 
Britse organisaties. Een goed voorbeeld hiervan is de Calwer Traktatverein, 
opgericht in 1829 door Christian Barth. Barth zag dat veel Britse traktaten 
niet goed aansloegen bij het Duitse publiek. In letterlijke vertalingen uit het 
Engels zag hij daarom geen heil, in plaats daarvan herschreef hij de Britse 
traktaten om ze geschikt te maken voor een Duits publiek. Hoewel hij dus 
enerzijds afstand hield van de Britse traktaatbeweging, had hij een groot 
internationaal netwerk en stond ook in contact met de rts, waarvan hij 
enkele malen financiële ondersteuning ontving. Projecten waaraan de rts 
geen steun wilde verlenen, zoals de publicatie van schoolboeken waarvoor 
Barth fondsen had aangevraagd, zette hij echter ook zonder steun van de 
Britten door.17

   Barth stond niet alleen in zijn visie dat de Engelse traktaten voor Duitsland 
lang niet altijd geschikt waren. Er was regelmatig kritiek op de Britse stijl 
van de traktaten. ‘Critics claimed that a poor choice of wording, oversim-
plification, and inaccurate translations created as much misunderstanding 
as the so called popular [seculiere] literature.’18 De Engelse traktaten zouden 
teveel op het gevoel inspelen en te eenzijdig en direct op bekering gericht 
zijn. Ook de Duitse traktaatgenootschappen vonden bekering van belang, 
maar het Duitse publiek vereiste een subtielere benadering dan in Groot-
Brittannië gebruikelijk was. Daarom probeerden onder meer de broers Uhle, 
oprichters van de Christliche Verein im Nördlichn Deutschland, een eigen 
stijl voor hun traktaten te hanteren.

In contrast to the English style of tract society, which speaks to the fee-
lings and aims thereby at awakening or conversion by a direct method, 
August Uhle attempted a more thorough procedure: “Our horizon is 
broader than that of our brothers in England. Many souls cannot be ap-
proached until one has taken away from them the prejudices with which 
the spirit of the times has infected them. Much instruction must therefore 
be included in our writings, and we have evidence, that such instruc-
tion is necessary, and has prepared for the awakening – for which we 
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also work, whereas for them [de evangelicals] it is their only goal – and 
when it comes under the divine help of grace, makes it firm and lead 
to real instruction. Thus we work, if not completely in the same way, 
nevertheless indeed towards one and the same goal.”19

Hoewel de Duitse traktaatgenootschappen aan hetzelfde doel wilden werken 
als de Britse evangelicals, moesten ze dus zoeken naar stijlen en methoden 
die bij het Duitse publiek beter aansloegen. Verschillende valkuilen moesten 
daarbij vermeden worden. Duitsers vonden de Engelse traktaten niet alleen 
te veel op het gevoel gericht, maar stonden er ook minder voor open om hun 
geloofsleven voor anderen bloot te leggen of in het openbaar op zeer directe 
wijze op zondig gedrag gewezen te worden. Het in het openbaar belijden 
van zonden, zoals tijdens bijeenkomsten van Britse evangelicals niet zelden 
gebeurde, was een methode die in Duitsland geen weerklank vond. Hetzelfde 
gold voor traktaten die een zeer confronterende stijl hanteerden, een stijl die 
in de Britse traktaten veel gebruikt werd om de lezer van zijn zondigheid en 
de noodzaak tot bekering te overtuigen.

The confrontational style provided a forthright analysis of the reader’s 
situation and a simple solution. The tract Mittel um frei von Sünden zu 
werden […] provides one example: Dear reader! Would you not like to be 
saved from all your sins? .. Listen to me especially you unfortunate slaves of 
drunkenness and debauchery, of anger, of self-love, of pride, of arrogance, 
of gambling, of dancing, of strife, of ambition… Tell me: Do you feel happy 
in your sins? Do you find peace in your conscience? .. Certainly not, you 
misfortunate person! Certainly not! Still not all is lost!.. Decide firmly and 
like a man: Things must change… […]Critics of the German Tract Society 
Movement generally regarded such bluntness in German publications 
as unhealthy influences from English sources.20

Ondanks alle bezwaren tegen de stijl en inhoud van de Engelse traktaten, 
bleef de Duitse traktaatbeweging echter sterk van Britse steun afhankelijk. 
Verschillende genootschappen moesten na een enthousiaste start vanwege 
wegzakkende betrokkenheid door de Britten nieuw leven ingeblazen 
worden. De buitenlandse steun bleef in overweldigende mate vanuit de 
Angelsaksische wereld komen, hoewel de Duitse traktaatgenootschappen 
ook contacten onderhielden met andere Europese bijbel- en traktaatge-
nootschappen. Zo werden in Duitsland soms ook vertalingen van Franse en 
Nederlandse traktaten uitgeven. Net als de Engelse traktaten werden die in 
Duitsland echter vaak kritisch ontvangen. Buitenlandse invloeden moesten 
dus aan de plaatselijke smaak en gevoeligheden worden aangepast, maar het 
Duitse voorbeeld toont aan dat er in de eerste helft van de negentiende eeuw, 
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onder aanvoering en inspiratie van de Britse evangelicals, een netwerk van 
religieuze genootschappen ontstond dat zich niet tot de eigen landsgrenzen 
beperkte, maar waarbij er sprake was van kruisbestuiving tussen organisa-
ties in verschillende landen.

De evangelicals in Oost-Europa

Het netwerk van traktaatgenootschappen strekte zich nog verder over Eu-
ropa uit. Het was symptomatisch voor hun dadendrang en enthousiasme, dat 
de evangelicals hun vleugels niet alleen uitsloegen naar Europese landen in 
Noordwest-Europa, waar ze gemakkelijk culturele aansluiting konden vin-
den, maar dat ze hun blik ook al vroeg op Oost-Europa richtten. De problemen 
waar de Britse evangelicals in landen als Duitsland en Frankrijk tegenaan 
liepen, deden zich daar in versterkte mate voor. De overheid voerder er een 
nog repressiever beleid dan in Duitsland. De traktaatgenootschappen kregen 
er onvermijdelijk te maken met censuur en de vertegenwoordigers van de 
Britse missionaire organisaties moesten uiterst voorzichtig te werk gaan, 
om niet het risico te lopen het land uitgezet te worden. Daarnaast maakten 
andere factoren het werken in Oost-Europa moeilijk. Zo hadden de Britse 
evangelicals in Duitsland al ervaren dat met name op het platteland een veel 
groter percentage van de bevolking analfabeet was, dan zij gewend waren. 
De bevolking van Oost-Europa was echter in nog veel mindere mate gelet-
terd, wat een serieuze belemmering vormde voor het werk van bijbel- en 
traktaatverspreiding.
   Ten slotte hadden de Britse evangelicals minder sterke historische banden 
met de protestantse kerken in Oost-Europa, dan in Duitsland of Nederland. 
De invloed van de Rooms-katholieke kerk was er in veel gebieden juist zeer 
sterk. Dat gold niet alleen voor een land als Polen, maar ook voor grote delen 
van het Habsburgse rijk. De Habsburgse monarchie gebruikte religie als 
middel om eenheid te creëren in haar uitgestrekte rijk vol met etnische min-
derheden, waardoor de Rooms-katholieke Kerk er sterk werd bevoorrecht 
ten opzichte van andere religieuze tradities. Vanwege de sterke verweven-
heid van religie en politiek, de gespannen politieke situatie – die onder meer 
in 1848 in het uitbreken van revoluties tot uitbarsting zou komen – en het 
opkomend nationalisme, stonden overheden in Oost-Europa zeer wantrou-
wend tegenover buitenlandse bemoeienis met religieuze zaken. De Britse 
evangelicals zouden bij hun activiteiten in Oost-Europa dan ook regelmatig 
weerstand ondervinden van zowel katholieke geestelijken als de overheid.
   Bij hun pogingen om in Oost-Europa het ontstaan van een traktaatbe-
weging te stimuleren, werden de Britse traktaatgenootschappen direct met 
deze problemen geconfronteerd. De overheid reageerde uiterst gevoelig op 
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religieuze activiteiten buiten de traditionele kerken. Het in bezit hebben van 
religieuze traktaten kon leidden tot arrestatie of in beslagname. Het opzetten 
van depots voor de verspreiding van religieuze materialen was aan allerlei 
beperkingen gebonden. Dat gold in nog sterkere mate voor het oprichten 
van traktaat- en bijbelgenootschappen ter plaatse. In 1841 stuurde de Scot-
tish Mission enkele zendelingen naar Budapest. Zij ontvingen steun van de 
Hongaarse paltsgraaf Jozef Anton Johan van Oostenrijk, wiens vrouw Maria 
Dorothea sympathie koesterde voor de evangelicale beweging en die in de 
komst van de Schotse zendelingen een kans zag om het religieuze leven in 
Hongarije te stimuleren. Ondanks deze steun van hooggeplaatste personen, 
moesten de Schotten zeer voorzichtig opereren. Een van de zendelingen, 
Robert Smith, vatte hun houding in Hongarije als volgt samen: ‘From the 
very first, we were led to adopt the maxim, ‘To do as much, and be seen to 
do as little as possible.’’21 Zij richtten zich in eerste instantie niet zozeer op de 
Hongaarse bevolking, maar vooral op Britse arbeiders die in de stad aan een 
nieuwe brug bouwden en op de aanzienlijke joodse gemeenschap in de stad, 
om zo problemen met de autoriteiten te voorkomen. Daarnaast werkten de 
zendelingen samen met zowel de British and Foreign Bible Society (bfbs) en 
de Religious Tract Society (rts), die op dat moment in Hongarije probeerden 
voet aan de grond te krijgen.22

   In 1848 werden de Schotse zendelingen echter geconfronteerd met een 
situatie die hun werk dreigde te ondermijnen. Net als elders in Europa brak 
ook binnen het Habsburgse rijk revolutie uit. In het Hongaarse deel van 
het rijk werden al lange tijd grieven gekoesterd tegen de Habsburgers die 
vanuit Oostenrijk met harde hand regeerden. De katholieke Habsburgers 
bevoordeelden de Rooms-Katholieke Kerk in sterke mate, waardoor de grote 
protestantse gemeenschap in Hongarije (die al sinds de Reformatie bestond) 
werd achtergesteld. Bovendien verlangden de Hongaren naar een veel gro-
tere mate van zelfbestuur binnen het rijk. Aanvankelijk verliep de revolutie 
succesvol voor de Hongaren en werd er verregaande autonomie van Wenen 
bedongen. Nadat het in Wenen gelukt was om de revolutie te beëindigen, 
werd het verzoek om autonomie voor Hongarije echter geweigerd. Met as-
sistentie van legertroepen van de te hulp geschoten tsaar Nicholaas i, wist 
keizer Frans Jozef de Hongaarse revolutie daarna de kop in te drukken.
   De revolutie bracht de activiteiten van de Britse evangelicals in Hongarije 
in gevaar. Tijdens deze verwarrende en snel wijzigende politieke situatie was 
het voor de Schotse zendelingen in Budapest nauwelijks mogelijk neutraal 
te blijven. Om hun werk niet in gevaar te brengen, probeerden ze echter zo 
min mogelijk partij te kiezen. ‘We made it a rule to keep entirely aloof from 
all political questions. Of course we could not help sympathizing with what 
we considered right, and we could not but condemn in our hearts what we 
thought to be wrong. But we carefully abstained from all interference, direct 

03 Hoofdstuk 2 08-10-2014, 21:2990



91

or indirect, with that which lay beyond our sphere.’23 Uiteindelijk zagen ze 
zich in de loop van 1848 echter toch gedwongen uit Hongarije te vertrek-
ken.
   Na het onderdrukken van de revolutie keerden de Schotse zendelingen 
naar Hongarije terug, waar het aanvankelijk lukte hun werk te hervatten. 
Vooral de distributie van bijbels en religieuze traktaten bleek door hun plot-
selinge vertrek vrijwel tot stilstand te zijn gekomen, doordat hun netwerk 
van colporteurs door de revolutie uiteen was gevallen. Het lukte echter om 
deze netwerken opnieuw op te bouwen en het evangelisatiewerk voort te 
zetten.

However, this freedom did not last long. For internal and external rea-
sons, the Austrian government began to view the British evangelicals as 
a liability. Over a two year period the noose was progressively tightened 
on their activities until they were brought to an end. It began with the 
closure by police of the bookshop operated by the British and Foreign 
Bible Society, Tract Society, and the Free Church of Scotland in the 
summer of 1851. The axe fell next on the Scottish missionaries, who 
were expelled from the country in January of 1852. This aroused wide 
indignation among the populace, press and in Parliament.24

Ondanks publieke protesten zette de overheid haar harde lijn ten opzichte 
van buitenlandse zendelingen door. Na de Schotse missionarissen moest 
ook Edward Millard, de vertegenwoordiger van de bfbs in Hongarije het 
land verlaten, met zijn voorraad van 58.087 bijbels en nieuwe testamenten. 
Uiteindelijk werd de Britse evangelicals het werken in Hongarije tot zeker 
1860 onmogelijk gemaakt. Pas na de Ausgleich van 1867, waarbij Hongarije 
verregaande autonomie kreeg en de dubbelmonarchie Oostenrijk-Hongarije 
ontstond, konden de Britse evangelicals hun activiteiten weer volledig in 
Hongarije ontplooien.25

   Zowel de bfbs als de rts werden weer actief in Hongarije, waar de toe-
genomen vrijheid nieuwe mogelijkheden bleek te bieden. Zo zette de bfbs 
boekendepots op buiten Budapest, onder andere in Kolozsvár (het vroegere 
Klausenburg), om vandaar uit de regio Transsylvanië te kunnen bedienen. 
De National Bible Society of Schotland rapporteerde in 1866 over de toege-
nomen mogelijkheden: 

After the war between Austria and Prussia had terminated, greater faci-
lities for colportage existed in this region of the world. The Directors, ac-
cordingly, authorized the Reverend Rudolph König to employ two other 
colporteurs. One of them, Matherny, was dispatched into Transsylvania, 
where the British and Foreign Bible Society has recently established a depôt 
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in Klausenburg; but no colporteur had ever previously been employed.26 

De Britse genootschappen wisten hun bereik na 1867 dus uit te breiden, maar 
voorzichtigheid bleef geboden. Vooral van rooms-katholieke en orthodoxe 
geestelijken ondervonden bijbelcolporteurs nog regelmatig tegenstand bij 
hun werk. Johann Rottmayer, de leider van het depot in Kolozsvár, schreef 
kort na de start van dat werk: ‘Open enmity we do not meet much; it is only 
the Romish clergy that look at our work with a suspicious eye. One priest 
visited our Depôt, and spoke in no very measured terms of Luther’s version 
as poisonous, unfaithful, corrupting heart and soul. Still, the Roman Catholics 
frequently buy, and do not seem to be so shy as elsewhere.’27 Later ontstond 
er echter ook weerstand van orthodoxe zijde tegen het werk in Kolozsvár. 
Toch konden de meeste buitenlandse zendingsgenootschappen na 1867 hun 
werk goed uitvoeren.28

   Dat gold echter lang niet altijd voor plaatselijke evangelisten, vooral wan-
neer ze niet behoorden tot de traditionele kerken, maar tot nieuwe denomina-
ties zoals de baptisten. De van oorsprong Duitse evangelist Heinreich Meyer, 
die aan de basis stond van de eerste baptisten gemeenten in Hongarije, werd 
bijvoorbeeld meerdere malen door grote groepen dorpsbewoners bedreigd. 
Een keer brachten hij en zijn vrouw het er ternauwernood levend vanaf.

In his later recollection of the riot, Meyer observed that he frequently 
cried out to the crowd as they struggled to make their way to safety: “Dear 
people, what will become of you, will you become murderers?” The rio-
ters were relentless in their brutality: “with fists, sticks, and brooms they 
beat and flogged us. If one brigade became tired, another took over… one 
after the other we were sent to the ground, and I thought that is where 
we would die.” […] Meyer and his wife were laid up in bed for a few 
weeks. While Meyer escaped from the beatings without any permanent 
physical damage, his wife was not so fortunate. According to Meyer she 
lost her hearing in her right ear, which she never regained.29

Dergelijke aanvallen wekten onder evangelicals in het buitenland sympathie 
op voor de Hongaarse gelovigen, zodat de Evangelical Alliance een gesprek 
aanvroeg met Heinrich Meyer en zelfs een klacht indiende bij keizer Frans Jo-
zef over de behandeling van niet door de overheid erkende denominaties.
   De steun van de Evangelical Alliance voor de Hongaarse baptisten le-
verde slechts beperkte resultaten op, maar toont wel aan hoezeer de Britse 
evangelicals zich betrokken voelden bij het lot van protestantse kerken en 
evangelisten in Hongarije en andere Oost-Europese gebieden. Ze probeerden 
de plaatselijke gelovigen te steunen en nieuw leven te blazen in de tradi-
tionele protestantse kerken, waar een opwekking volgens de evangelicals 
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noodzakelijk was om tegenwicht te bieden aan de rationalistische geest die in 
veel kerken heerste. Daarnaast werd er ondanks de sterke tegenstand van de 
katholieke (en soms ook orthodoxe) geestelijken en de overheid veel tijd en 
moeite gestoken in bijbel- en traktaatverspreiding. Hoewel er in Hongarije 
geen bijbel- of traktaatgenootschap tot stand kwam met behulp van de bfbs 
en de rts, waren beide organisaties zeer actief in het land. Hetzelfde gold 
voor verschillende zendingsorganisaties, waarbij opviel hoe hecht het net-
werk van Britse organisaties met elkaar verweven was. De zendelingen die 
door de Scottish Mission naar Budapest werden uitgezonden, verspreidden 
bijvoorbeeld bijbels en traktaten die via de bfbs en de rts geleverd werden. 
Ondanks de tegenwerking konden de Britse organisaties daardoor toch een 
aanzienlijke invloed uitoefenen op het geestelijk leven in Hongarije, ook al 
was die minder tastbaar dan in andere delen van Europa.30

Een Nederlandse traktaatbeweging?

De voorgaande voorbeelden tonen aan dat de missionaire drang van de Britse 
evangelicals zich niet beperkte tot evangelisatie in eigen land. In heel Europa 
onderhielden ze contacten en probeerden ze lokale bijbel- en traktaatge-
nootschappen op te zetten. De activiteiten in Oost-Europa maken bovendien 
duidelijk dat de Britten moeilijke zendingsterreinen niet uit de weg gingen. 
Maar hoe was de situatie in Nederland, was er ook sprake van Britse invloed 
op een van haar meest dichtbij gelegen buurlanden? In Nederland bevonden 
de protestantse kerken zich in tegenstelling tot in Oost-Europa niet in een 
achtergestelde positie en de barrières om te evangeliseren waren er een stuk 
kleiner. Speelden de Britse evangelicals desondanks ook in Nederland een 
voortrekkersrol op het gebied van religieuze lectuurverspreiding?
   Het antwoord op die vraag is onmiskenbaar bevestigend. Ook in Neder-
land speelden de evangelicals een grote rol bij het ontstaan van bijbel- en 
traktaatgenootschappen. De eerder genoemde Robert Pinkerton deed op zijn 
reis door Europa zowel Amsterdam als Rotterdam aan, en in beide steden 
probeerde hij steun te vinden voor de oprichting van een Nederlands bijbel-
genootschap. Zijn pleidooi vond als eerste weerklank bij A. MacIntosh, de 
predikant van de Engelse hervormde gemeente in Amsterdam. Op 23 maart 
1814 stelde hij aan enkele notabelen uit zijn gemeente voor om een genoot-
schap naar het voorbeeld van de bfbs op te richten. Het Britse genootschap 
stelde daarvoor 250 bijbels en 1000 exemplaren van het Nieuwe Testament 
beschikbaar, bedoeld voor ‘behoeftige leden der Engelsche kerken’. Pinker-
ton probeerde dus eerst via landgenoten ingang te vinden voor de oprichting 
van een bijbelgenootschap, maar toch was het niet de bedoeling van de bfbs 
zich hiertoe te beperken. Daarom schonk het genootschap ook £ 50031 aan 
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het genootschap van MacIntosh om bij de totstandkoming van een ‘vader-
landsch of Nederlandsch Bijbelgenootschap’ behulpzaam te zijn.32

   Daarna reisde Pinkerton door naar Rotterdam en legde ook daar contacten 
voor de oprichting van een bijbelgenootschap. Enkele dagen na het Amster-
damse genootschap kwam daardoor ook een Rotterdams bijbelgenootschap 
tot stand. De bfbs stimuleerde daarbij wel dat beide genootschappen samen 
zouden gaan, zodat een landelijk genootschap zou ontstaan. Daaronder kon-
den dan verschillende plaatselijke afdelingen vallen, volgens het systeem van 
‘auxiliaries’ waarmee de bfbs in eigen land werkte. Het kostte enige moeite 
om de Rotterdamse afdeling zover te krijgen dat ze ‘de provisionele hoofd-
directie te Amsterdam’ erkenden, aanvankelijk slechts voor een jaar en op 
voorwaarde dat de aangesloten plaatselijke afdelingen naar evenredigheid 
invloed op de algemene gang van zaken zouden kunnen uitoefenen. Het 
genootschap groeide echter al snel uit tot een stabiele organisatie, met meer 
dan honderd afdelingen verspreid over het hele land.33

   Het Nederlandsch Bijbelgenootschap nam veel van de werkwijze van de 
Britten over. Zo werd in de statuten opgenomen dat alleen bijbels zonder 
‘aanteekening of uitlegging’, zouden worden verspreid. Bij de bfbs was dit 
sinds de oprichting beleid geweest, om te voorkomen dat het werk van de or-
ganisatie anders voor bepaalde denominaties onacceptabel zou kunnen zijn. 
Het was namelijk onvermijdelijk dat in commentaren of kanttekeningen bij 
de bijbel, de opinie van de auteur over bepaalde theologische vraagstukken 
zou doorschemeren. Een voorbeeld was de kwestie van de doop, waarover 
de baptisten zeer van mening verschilden met de traditionele kerken, die 
vasthielden aan de kinderdoop. Omdat de bfbs nadrukkelijk streefde naar 
een zo groot mogelijke steun van evangelicals uit verschillende protestantse 
denominaties, was er bewust voor gekozen om alleen de tekst van de bijbel 
uit te geven, zodat de uitgave voor alle evangelicals acceptabel zou zijn. Ook 
het nbg koos voor deze benadering om het genootschap een brede basis te 
geven en buiten theologisch vaarwater te houden.34

   In tegenstelling tot in Groot-Brittannië, hing dat in Nederland echter ook 
samen met de politieke situatie. Het was geen toeval dat het nbg in 1814 
werd opgericht, kort nadat de Napoleontische bezetting ten einde gekomen 
was. Britse organisaties als de bfbs en de rts hadden al voor 1814 geprobeerd 
contacten te leggen met gelovigen op het vasteland, maar vanwege de oorlog 
met het Napoleontische Frankrijk was dit nauwelijks mogelijk geweest. Pas 
na de val van Napoleon werden intensievere contacten met het vasteland 
mogelijk en kon Pinkerton de reis namens de bfbs en de rts maken, waarbij 
hij overal in Europa bijbel- en traktaatgenootschappen hielp oprichten. Met 
de val van Napoleon waren echter nog niet alle belemmeringen voor het 
stichten van een religieuze vereniging verdwenen. Daarvoor was nog steeds 
toestemming van de overheid nodig.
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Willem Frederik van Oranje-Nassau, de zoon van de laatste stadhouder van 
de Republiek der Nederlanden, die vanuit zijn ballingschap in Engeland 
naar Nederland terugkeerde, riep zichzelf op 16 maart 1815 tot koning uit. 
Als Willem i besteedde hij veel energie aan het opbouwen van de industrie, 
zowel in de zuidelijke Nederlanden als in het oosten van het land, maar pro-
beerde tegelijkertijd een gevoel van nationale eenheid te bevorderen onder 
zijn onderdanen. In dat licht hechtte hij bijzonder veel waarde aan religieuze 
eenheid en probeerde deze zoveel mogelijk te stimuleren. Dat werd onder 
meer zichtbaar bij de toelating van religieuze verenigingen tijdens zijn pe-
riode als vorst. Religieuze verenigingen werden ertoe aangezet een zo breed 
en algemeen mogelijke opzet te kiezen. Bij voorkeur moesten in de achterban 
leden uit alle religieuze gezindten verenigd worden, zoals dat bijvoorbeeld 
bij het al in 1797 opgerichte Nederlands Zendeling Genootschap (nzg) het 
geval was. Ook het nbg probeerde daarom nadrukkelijk om zo breed moge-
lijke steun te verwerven. Het nbg kreeg dan ook Koninklijke goedkeuring, 
maar dat gold niet voor alle religieuze verenigingen die aan het begin van 
de negentiende eeuw werden opgericht.
   Zeker voor orthodoxe gelovigen, die zich vanwege het steeds rationelere 
en liberale klimaat afzetten tegen de ontwikkelingen in de Nederlandse 
Hervormde Kerk, was het moeilijk om eigen verenigingen op te richten. 
Weliswaar werden verenigingen zonder Koninklijke toestemming soms 
gedoogd, maar dan moesten ze uiterst voorzichtig opereren en zo min mo-
gelijk aanstoot geven. Pas na 1848, toen koning Willem ii een groot deel van 
zijn soevereine macht moest afstaan en in de nieuwe grondwet ook de vrij-
heid van vereniging geregeld werd, werd het eenvoudiger om (religieuze) 
verenigingen op te richten. Vanaf dat moment was goedkeuring alleen nog 
noodzakelijk wanneer verenigingen als rechtspersoon wilden functioneren, 
wat vooral voor grotere verenigingen gold.35

   Voor het nbg was het in de beginjaren dus van belang om brede steun 
binnen de protestantse kerken te verwerven. Ook na 1848 zou het beleid 
om de bijbel uit te geven zonder commentaar of kanttekeningen en het in-
terkerkelijke karakter echter gehandhaafd blijven. Hierin bleef het nbg het 
voorbeeld van de bfbs dus volgen, ook al zou onder bestuursleden in later 
jaren enkele keren discussie over dit beleid gevoerd worden. Interessant 
is dat die discussie soms gepaard ging met kritiek op de methodes van de 
Britse evangelicals. Zo vroeg de hervormde theoloog en predikant O. Norel 
zich meer dan een eeuw na de oprichting van het nbg in 1927 af, of het wel 
voldoende was om mensen alleen de bijbel in handen te geven, zonder hen 
te helpen bij de interpretatie daarvan. Hij stelde de vraag of het niet nodig 
was om op andere manieren kennis over de bijbel te bevorderen.

In een lezing hierover schetste hij een karikatuur van de leden der En-
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gelse bijbelverspreiding die “[…] op een kameel door de woestijn trekken 
en overal een kist bijbels laten vallen en dan zeggen dat men zooveel 
duizenden bijbels heeft verspreid.” Niet zonder ironie merkte Norel op 
dat deze manier van bijbelverspreiding “‘t allerveiligste is: “[…] men 
wordt niet gekweld door den vraag of de woestijnreiziger, die straks op 
zijn eenzamen en woesten weg misschien zoo’n gevonden boek op slaat, 
ook verstaat hetgeen hij leest.” Norels pleidooi de mensen Bijbelkennis 
bij te brengen, leverde hem echter meer tegen- dan medestanders op. Hoe 
zou men het woord van God moeten uitleggen? De leden van het nbg 
waren afkomstig uit hervormde en (orthodox)gereformeerde kring en 
het bestuur wilde dat graag zo houden. Het bijbrengen van Bijbelkennis 
stuitte dan ook op principiële bezwaren: door een bepaalde uitleg aan de 
bijbel te geven, zou het samenbindende element van het nbg – een bijbel 
zonder commentaar en toelichtingen – verloren gaan. Het nbg was van 
stonde af aan een open beweging geweest en dat moest zo blijven.36

Ook op andere punten volgde het nbg vaak het voorbeeld van de Britse bfbs, 
vooral in het eerste decennium van haar bestaan. Zo kocht het nbg de bijbels 
die ze verspreidde aanvankelijk bij drukkers die onderdeel uitmaakten van 
de Bijbelcompagnie. Dit was een samenwerkingsverband van drukkers voor 
het drukken van religieuze lectuur, dat sinds de achttiende eeuw in feite een 
monopolie had op het drukken van bijbels en ander ‘kerkgoed’ (zoals psalm- 
en avondmaalsboekjes) in Nederland. Dit zorgde ervoor dat het nbg bijbels 
tegen aanzienlijke kosten moesten inkopen. Toen de bfbs een goedkopere 
uitgave in het Nederlands liet drukken, besloot het nbg dit voorbeeld te 
volgen en zelf bijbels te gaan uitgeven. Hierdoor konden de kosten per bijbel 
omlaag worden gebracht. Daarnaast werd het nbg in de praktijk soms met 
dezelfde problemen als de bfbs geconfronteerd. Zo werden in de beginjaren 
van het bijbelverspreidingswerk nog regelmatig bijbels gratis weggegeven. 
Toen leden merkten dat deze bijbels soms opdoken bij tweedehands boeken-
stalletjes of in pandhuizen, besloten ze de bijbels in 1832 niet langer gratis 
beschikbaar te stellen, vanuit de gedachte dat een bijbel waar iets (al was 
het slechts een zeer geringe bijdrage) voor was betaald meer gekoesterd zou 
worden. Een conclusie die al eerder door de bfbs getrokken was.37

   In tegenstelling tot de Duitse bijbel- en traktaatgenootschappen die tijdens 
de tour van Pinkerton waren opgericht, ontgroeide het nbg op financieel en 
organisatorisch gebied echter binnen zeer korte tijd de hulp van de Britten. 
Terwijl verschillende Duitse genootschappen in de jaren na hun oprichting 
nog verschillende keren aanspraak moesten maken op financiële steun van de 
Britse evangelicals om het hoofd boven water te houden, wist het nbg al snel 
een stabiele achterban op te bouwen. Een ander signaal dat het Nederlandse 
genootschap al snel op eigen benen stond, was het feit dat het nbg slechts 
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enkele jaren na haar oprichting ook in de bijbelverspreiding buiten Neder-
land actief werd. Er werd onder meer begonnen met het maken van eigen 
bijbelvertalingen. De Duitse bijbel- en traktaatgenootschappen besteedden 
vrijwel uitsluitend aandacht aan inwendige zending, en waren aanvanke-
lijk nauwelijks buiten Duitstalige gebieden actief. De verklaring voor dit 
verschil ligt waarschijnlijk in het feit dat Nederland net als Groot-Brittannië 
een koloniale mogendheid was. De eerste vertalingen waren dan ook vooral 
bedoeld voor Nederlands-Indië. Aanvankelijk had het nbg besloten een oude 
Maleise vertaling te laten herdrukken voor bijbelverspreiding in Indië, maar 
die bleek niet te voldoen. Daarom werd besloten een nieuwe vertaling in het 
Maleis te laten maken, maar daarnaast volgde een vertaling in het Javaans, 
die in 1854 verscheen. Uiteindelijk zou het nbg betrokken zijn bij bijbel-
vertaalprojecten in verschillende Indische talen, waaronder in de taal van 
de Batak. Die laatste vertaling werd van speciaal belang geacht om dit volk, 
dat nog kannibalisme beoefende, met het christendom in aanraking te bren-
gen. Toch beperkte het nbg zich niet alleen tot de eigen koloniën, al in 1817 
werd er bijvoorbeeld een partij Hongaarse bijbels naar Hongarije gestuurd 
‘waar zij met groote blijdschap werden ontvangen’.38 Ook werden er bijbels 
beschikbaar gesteld voor geëmigreerde Nederlanders, onder meer arbeiders 
die in Duitsland werk hadden gevonden, maar ook boeren van Nederlandse 
afkomst in Zuid-Afrika en migranten in zowel Noord- als Zuid-Amerika.39

Het nbg was zeker niet het enige voorbeeld van een Nederlands religieus 
genootschap dat met Britse steun tot stand kwam. Zo was al op 17 december 
1797 het Nederlandsch Zendelinggenootschap (nzg) opgericht, waarbij de 
enkele jaren eerder opgerichte London Missionary Society (lms) een belang-
rijke rol had gespeeld. De band tussen het Britse en Nederlandse genootschap 
kwam tot stand via Johannes van der Kemp, die na een bekeringservaring 
een roeping voelde voor missionair werk. Van der Kemp was afkomstig uit 
een predikantsgezin, maar werd zelf arts. Tijdens zijn medische opleiding 
raakte hij beïnvloed door het deïstische en rationele wereldbeeld van de 
Verlichting en jarenlang speelde religie nauwelijks een rol van betekenis 
in zijn leven. Een bootongeluk waarbij zijn vrouw en dochter verdronken, 
bracht Van der Kemp echter tot een terugkeer naar zijn hervormde wortels 
en leidde tot een radicale bekering. Vanaf dat moment legde Van der Kemp 
contacten met andere gelovigen, die zich op verschillende manieren met 
de verspreiding van het geloof bezig hielden. Zo maakte hij kennis met het 
missionaire werk van de Hernhutters in de Broedergemeente in Zeist. Zijn 
hervormde achtergrond weerhield Van der Kemp er waarschijnlijk van zich 
bij de Broedergemeente aan te sluiten.40

   Toch voelde Van der Kemp een sterke behoefte om zelf actief worden op 
missionair gebied. Daarom legde hij via brieven contacten met de London 
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Missionary Society, die op dat moment pas enkele jaren bestond. De contac-
ten resulteerden in een reis naar Londen, waar hij door de lms werd aange-
nomen om als zendeling naar het buitenland te worden uitgezonden. Omdat 
mogelijk te maken werd hij op 3 november 1797 bevestigd als predikant 
van de Church of Scotland. Hoewel Van der Kemp in dienst was getreden 
van een Britse organisatie, vond hij het noodzakelijk dat er ook in Neder-
land meer aandacht voor missionair werk zou komen. Hij maakte zich grote 
zorgen over het geestelijke klimaat in Nederland en de geringe aandacht 
die hij zag voor zendingswerk overzee, zelfs in de eigen koloniën. Van der 
Kemp hoopte daarom dat er ook in Nederland een genootschap zoals de lms 
kon worden opgericht. Al voor zijn vertrek naar Engeland had hij aan John 
Love, de secretaris van de lms, gevraagd om een adres op te stellen waarin 
de Nederlandse christenen zouden worden opgeroepen meer te doen voor de 
zending overzee. Tijdens het verblijf van Van der Kemp in Engeland werd 
dit adres inderdaad opgesteld, waarschijnlijk in nauwe samenspraak met 
Van der Kemp zelf. Ook gaf het bestuur van de lms aan Van der Kemp een 
plan mee, waarin de organisatiestructuur van de lms werd toegelicht. Met 
dit plan en het adres werd hij terug naar Nederland gestuurd.41

   Daar nodigde Van der Kemp verschillende predikanten en enkele andere 
personen uit, waarvan hij dankzij eerdere contacten wist dat ze aandacht 
hadden voor de noodzaak van missionair werk. Ongeveer de helft van de 
uitgenodigde personen was op 19 december 1797 aanwezig bij de oprich-
tingsvergadering van het nzg in Rotterdam. De doelstelling van het nieuwe 
genootschap werd bijna letterlijk van de lms overgenomen: ‘doormiddel 
van zendelingen, de zaligmakende kennis van Christus bijzonder onder de 
heidensche en andere onverlichte volken voort te planten’.42 Ook de lms 
verwees in haar doelstelling naar heidense en ‘onverlichte volken’, waarbij 
het echter interessant is te vermelden dat de lms bij ‘onverlichte volken’ met 
name aan moslims dacht, terwijl het nzg de term in de eerste jaren van haar 
bestaan vooral interpreteerde als een verwijzing naar de ‘gedoopte heidenen’ 
in Europa. Met dat brede begrip werd in feite iedereen bedoeld, die geacht 
werd om als inwoner van het christelijk Europa gedoopt te zijn, maar voor 
wie kerkgang geen rol meer speelde of zelfs uitgesproken antireligieus was. 
Naast zendingswerk overzee en in eigen land, hoopte de nzg aanvankelijk 
bijvoorbeeld zending in Frankrijk te kunnen bedrijven, vanwege het anti-
religieuze gezicht dat dit land tijdens de Revolutie toonde. Uiteindelijk zou 
het nzg zich echter vooral richten op missionair werk in de koloniën en op 
evangelisatie in Nederland.43

   Naast de doelstelling nam het nzg van het Londense genootschap ook de 
organisatie- en vergaderstructuur grotendeels over. In tegenstelling tot de 
oprichting van de lms, waarbij zeer bewust vanaf het begin predikanten 
en leden namens verschillende kerkelijke denominaties betrokken waren, 
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waren bij de oprichtingsvergadering van de nzg echter alleen hervormden 
aanwezig. Toch was het nadrukkelijk de bedoeling dat ook het Nederlandse 
genootschap een interdenominaal karakter zou krijgen. In een eerste publi-
catie van het genootschap werden leden van andere kerkgenootschappen 
er dan ook nadrukkelijk op gewezen dat het genootschap ook voor hen 
openstond. ‘Dit [het feit dat veel van de oprichters hervormd waren] even-
wel behoeft niemand van eenig Christen-Genootschap, die met ons belang 
stelt in de voortplanting van het Evangelie der Verzoening, af te schrikken 
hieraan deel te nemen.’44

   De nauwe band met de lms bleef ook na de oprichting bestaan. In haar eerste 
jaren deed het nzg veel moeite om zendelingen te werven, waarvoor zich in 
de eerste jaren van bestaan ongeveer een tiental personen per jaar aanmeldde. 
Het nzg paste weliswaar een strenge selectie toe, waarbij verschillende kan-
didaten afvielen vanwege twijfels over hun roeping of geschiktheid voor het 
zendingswerk, maar had weinig mogelijkheden om de aangenomen zende-
lingen ook daadwerkelijk uit te zenden. Het genootschap deed wel pogingen 
om eigen zendingsterreinen te vinden, maar die kwamen in de eerste jaren 
nog niet van de grond. Deels had dit te maken met gebrekkige kennis over 
zendingsterreinen buiten Europa, zeker wanneer die buiten de eigen kolo-
niën gelegen waren. Daardoor kon het genootschap vaak moeilijk beoordelen 
wat er voor het stichten van een zendingspost nodig was, en verzandden 
verschillende pogingen daardoor. Daarom werden de eerste zendelingen 
van het nzg via de lms naar het zendingsveld uitgezonden, waarbij de nzg 
meestal zorg droeg voor de bekostiging van het zendingswerk.45

   Overigens is het van belang om te benadrukken dat de internationale 
contacten van het nzg zich niet uitsluitend tot de lms beperkten, maar veel 
uitgebreider waren. Dat blijkt onder meer uit de Berichten en Brieven die 
maandelijks aan de leden werd verstuurd. Daarin werd uitgebreid geciteerd 
uit de correspondentie die het nzg met andere zendingsgenootschappen 
onderhield, waaronder de Missionsverein te Elberfeld, het Zuid-Afrikaan-
sche Zendelings Genootschap tot Voorplanting van het Christendom te 
Kaapstad, de Scottisch Society for Propagating Christian Knowledge in the 
Highlands and Islands te Edinburgh, het Deutsche Christentumsgesellschaft 
te Bazel, de Presbyterian Church te Philadelphia, de British and Foreign 
Bible Society en de Religious Tract Society te Londen.46 Met sommige van 
die buitenlandse genootschappen werd ook samengewerkt. Zo had de nzg 
moeite om een geschikte opleiding voor zendelingen op te zetten. Ondertus-
sen werden in Berlijn door Johann Jänicke zendelingen opgeleid aan het 
door hem opgerichte seminarium voor missiewerk, het eerste in Duitsland. 
In Duitsland bestonden echter nog weinig zendingsgenootschappen, waar-
door verschillende kandidaten die bij Jänicke hun opleiding voltooiden 
via de lms moesten worden uitgezonden. Ook het nzg nam een aantal van 
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deze Duitse zendelingen aan, om ze vervolgens naar het zendingsveld uit 
te zenden.47

Maar het genootschap waarbij de Britse invloed het zichtbaarst was, werd 
pas in 1820 opgericht. De oprichtingsvergadering van de Amsterdam Religi-
ous Tract Society (arts) werd op 15 augustus van dat jaar in de Episcopale 
Kerk te Amsterdam gehouden. De vergadering werd voorgezeten door de 
Anglicaanse predikant A.S. Thelwall, die in Amsterdam werkte als zende-
ling voor de London Society for Promoting Christianity among the Jews en 
daarnaast voorganger was in de Episcopale Kerk.48 Ook de andere aanwe-
zigen, waaronder de eveneens Anglicaanse predikant W.B. Nivison die de 
vergadering opende, hadden grotendeels een Britse achtergrond. Slechts 
enkele Nederlanders waren aanwezig. Dat het initiatief voor de vereniging 
vooral rustte bij personen met Engelse wortels, bleek onder meer uit het 
feit dat de notulen in het Engels werden geschreven en het genootschap een 
Engelse naam kreeg. Toch was het van het begin af aan de bedoeling dat de 
vereniging een bredere uitstraling zou krijgen en uiteindelijk zou uitgroeien 
tot een landelijk traktaatgenootschap in Nederland. Deze doelstelling werd 
al bij de oprichting opgenomen in de statuten. ‘The Society shall use its 
best endeavours to promote the formation of a Netherlands Religious Tract 
Society on the principles above mentioned, and when that Society is formed, 
this shall be auxiliary to it.’49

   Het initiatief voor de oprichting van de arts werd genomen, nadat enkele 
individuen begonnen waren op persoonlijke titel traktaten van de Londense 
rts in Amsterdam te verspreiden. De rts, die ook materialen in verschillende 
andere Europese talen drukte, stelde hiervoor traktaten in het Nederlands 
beschikbaar. De vraag naar de traktaten bleek groot te zijn.

Some instances of utility have appeared, and the demand is continually 
increasing, and is not confined to Amsterdam, – but in various parts 
of this Country multitudes are stretching out their hands to welcome 
these silent preachers of righteousness. A few private individuals have 
hitherto obtained the Tracts from England. They are no longer able to 
supply the increasing demand, and under these circumstances we are 
called upon to use more effectual and permanent means for carrying on 
this good work.50

De vraag was zo groot dat er in een jaar tijd duizenden traktaten verspreid 
konden worden, en de rts gevraagd moest worden om meer Nederlandse 
traktaten te sturen.
   Het lijkt erop dat de rts door dit succes werd aangemoedigd om de oprich-
ting van een Nederlands traktaatgenootschap te stimuleren. Uit de stukken 
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wordt in ieder geval duidelijk dat de rts vanaf het begin nauw bij de acti-
viteiten van de arts betrokken was. Zo had Thelwall al voor de oprichting 
van het genootschap een brief uit Londen ontvangen.

Let me here mention, that I have lately received a letter from the Tract 
Society in London expressing their warmest wishes that a similar Soci-
ety should be immediately established in Amsterdam, and giving the 
information that they have already dispatched a Thousand Tracts in the 
Dutch Language, together with several reports and papers which are 
usually found to be useful, thus anticipating our wants and providing 
for the first operations of our Infant Society, to which more than Sixty 
individuals have already subscribed.51

Dat wijst erop dat de jonge vereniging praktische steun van de rts in London 
ontving, in de vorm van materialen en aanwijzingen voor het opzetten van de 
organisatie. Daarnaast steunde de rts de arts waarschijnlijk ook financieel, 
al valt dat niet met zekerheid uit de notulen op te maken.52

   Vooral in het eerste jaar van het bestaan was er sprake van een nauwe 
band tussen de arts en het Londense genootschap. De traktaten die het 
Amsterdamse genootschap uitgaf, waren vrijwel zonder uitzondering En-
gels, al werden er bij de vertalingen soms pogingen gedaan ze meer bij de 
Nederlandse situatie te laten aansluiten. ‘Mr. Hemsley observed he was 
apprehensive the Tract was so truly British that objections might be raised 
against it – further alterations and improvements were [therefore] suggested 
and adopted.’53 Helaas maken de notulen niet duidelijk waarom het in deze 
vergadering besproken traktaat als te Brits werd beschouwd. De arts kon 
traktaten bij het Londense genootschap bestellen met dezelfde korting als 
de plaatselijke afdelingen (auxiliaries) in Groot-Brittannië ontvingen. Inte-
ressant is dat secretaris Thelwall in correspondentie over het drukken van 
Nederlandstalige traktaten, en passant ook bij de rts informeerde ‘what 
openings there existed in England for them’.54 Kennelijk wenste het jonge 
genootschap een zekere wederkerigheid in de relatie met de rts, waarbij ze 
mogelijk dachten aan traktaatverspreiding onder Nederlandse zeelieden of 
andere Nederlandstaligen in Groot-Brittannië.55

   Binnen een jaar bleek de arts een succes te zijn. De vereniging verspreidde 
maandelijks duizenden traktaten en telde een groeiend aantal ‘correspon-
denten’, leden in andere plaatsen die traktaten toegestuurd kregen en in hun 
eigen woonplaats verspreidden. Het bestuur bleek de doelstelling om uitein-
delijk tot de oprichting van een landelijk genootschap te komen niet uit het 
oog te zijn verloren, en besliste in het voorjaar van 1821 dat de vereniging 
voldoende was gegroeid om de organisatie in een Nederlands traktaatgenoot-
schap om te zetten. ‘The expediency of establishing a Netherland Society, 
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having appeared manifest not only from the great support and encourage-
ment which this Society, during the short period of its existence, under the 
blessing of God has experienced; but also from the desire expressed by many 
of its warmest Friends, that the execution of art. 17 of the Printed Rules [het 
oprichten van een Nederlands traktaatgenootschap] should not be delayed.’56 
Op 21 mei 1821 werd daarom een vergadering gehouden, waarbij het bestuur 
van de arts terugtrad en alle bezittingen van de vereniging overdroeg aan 
het Nederlandsch Godsdienstig Traktaat-Genootschap (ngtg), dat meteen 
daarna werd opgericht. Het nieuwe genootschap kreeg een Nederlands 
bestuur, dat vervolgens besloot om alle beslissingen die tot op dat moment 
door het bestuur van de arts waren genomen te accepteren, met als enige 
voorwaarde dat traktaten die nog in behandeling waren nogmaals aan het 
(nieuwe) bestuur voorgelegd zouden worden.57

   Het ngtg zette het werk van de arts dan ook grotendeels voort. Wel begon 
het genootschap naast vertalingen uit het Engels, ook traktaten uit te geven 
die in het Nederlands geschreven waren. Volgens een latere terugblik, kon 
het bestuur daarbij strenge keuzes maken. ‘Voor de eerste commissie was 
als taak weggelegd het beoordeelen der gezonden copy. Het schijnt dat men 
bij de beoordeeling daarvan streng was of beter gezegd, streng wezen kon, 
omdat het blijkbaar niet aan medewerking ontbrak. Er is nogal eens sprake 
van afkeuring, vorm en inhoud konden niet altijd voldoen, natuurlijk niet 
en men hield zich vast aan het beginsel, dat niets mocht uitgegeven worden 
wat in strijd was met de leer der Heilige Schriften.’58 Het succes van het ge-
nootschap bleek niet alleen uit de ruime inzending van manuscripten, maar 
ook uit de groei van het ledental, de inkomsten en het aantal verspreidde 
traktaten. ‘Daar is een tijd geweest van grooten bloei voor het N.G.T.G. Hoe 
dien bloei te verklaren? Eensdeels uit den geest des tijds. Men hield nu een-
maal van geschiedenisjes uit het leven van menschen, die op eene bizondere 
wijze tot bekeering gekomen waren. Vooral het lezen van wat men noemde 
“mooie sterfbedden” was geliefd. […]Blijkbaar voldeed het Genootschap aan 
de behoeften van den tijd.’59

   Die laatste opmerking bevestigt dat er ook op het inhoudelijke vlak veel 
gelijkenis tussen de Britse religieuze lectuur en het Nederlandse materiaal 
bestond. Ook in de Angelsaksische wereld waren persoonlijke bekerings-
verhalen, en dan vooral aangrijpende sterfbedscènes, ongekend populair als 
onderwerp voor traktaten en later ook in de religieuze tijdschriften die vanaf 
halverwege de negentiende eeuw in grote aantallen op de markt begonnen 
te komen. Die tijdschriften zouden dan ook een geduchte concurrent voor 
de traktaatgenootschappen gaan vormen, zoals in een jubileumboekje van 
het ngtg ook werd aangestipt.

Maar, zooals tevoren reeds werd gezegd, langzaam maar zeker werd de 
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belangstelling minder en kon het Genootschap niet meer doen, wat het te 
voren deed. Invloed daarop heeft gehad de concurrentie, die begon en de 
verscherping in den godsdienstigen strijd. Sommige uitgevers brachten 
blaadjes of tractaten in omloop, die evenzeer voor goedkoopen prijs te 
verkrijgen waren en vooral toen Weekbladen verschenen, waarin het 
hoofd- of eerste artikel van stichtelijke kouleur was, bleek de behoefte 
aan een stichtelijk blaadje bevredigd bij velen.60

Dat wijst er impliciet op dat de traktaatjes uiteindelijk toch in mindere mate 
het publiek bereikten waarvoor ze oorspronkelijk bedoeld waren. Oorspron-
kelijk geschreven voor mensen die vervreemd waren geraakt van kerk en 
bijbel en daarom met behulp van korte religieuze teksten weer met de bijbelse 
waarheden in aanraking gebracht moesten worden, lijken ze toch vooral 
gelezen te zijn door een religieus publiek dat naarmate de keuze aan ander 
religieuze lectuur toenam minder geneigd was traktaatjes aan te schaffen.
   Het ngtg kreeg daardoor in de tweede helft van de negentiende eeuw 
moeite het hoofd boven water te houden, doordat het nieuwe van het medium 
was afgesleten en de concurrentie toenam. Die ontwikkeling lijkt zich in de 
Angelsaksische wereld, in ieder geval bij grote organisaties als de rts en ats, 
veel minder te hebben voorgedaan. Daarbij moet wel worden aangetekend 
dat de rts zich in de tweede helft van de negentiende eeuw niet uitsluitend 
beperkte tot de publicatie van traktaten, maar ook andere religieuze lec-
tuur uitgaf, waaronder tijdschriften als The Leisure Hour en het populaire 
jongensblad The Boy’s own Paper. Bij het ngtg deed deze onwikkeling zich 
veel minder voor. Hoewel de ngtg in 1828 succesvol een bijbelse almanak in-
troduceerde, waarvan jaarlijks tienduizenden exemplaren werden verkocht, 
was het traktaatgenootschap minder vernieuwend in haar uitgavenbeleid 
dan haar Britse voorbeeld. Hoewel de daadwerkelijke bemoeienis van de rts 
met het ngtg na 1821 snel afnam, bleef het genootschap op veel vlakken het 
voorbeeld van haar geestelijke moeder volgen. Zo koos het ngtg net als de 
grote Britse genootschappen voor een neutrale lijn op kerkelijk gebied, om 
een zo breed mogelijke achterban achter zich te verenigen. ‘Niet beperkt bin-
nen kerkgenootschappelijke grensen, vreemd aan allen sectengeest, zonder 
inmenging in godgeleerde geschillen en twistvragen tracht het [ngtg] mede 
te bouwen aan de voltooiing van den Godstempel met zijn onvernietigbaar 
opschrift: ‘Een iegelijk die den naam van Christus noemt, sta af van alle 
ongerechtigheid!’’61 Deze bewuste poging om althans wat de protestantse 
denominaties betreft een neutrale koers te varen, deelde het ngtg met andere 
religieuze verenigingen in Nederland, zoals het nbg en het nzg.
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Het religieuze verenigingsleven in de negentiende eeuw

Het ngtg had dan ook veel gemeen met de beide andere genootschappen 
die op Brits initiatief waren ontstaan. Tussen de drie verenigingen bestond 
een opmerkelijke overlap in de besturen. Zo stelde historica Annemieke 
Kolle vast dat verschillende hoofdbestuurders van het nbg en het ngtg ook 
directeur van het nzg waren. Daarnaast waren verschillende personen lid 
van zowel het nbg als het ngtg en benoemden beide organisaties drie keer 
dezelfde penningmeester. ‘Het wanbeheer dat na het overlijden van pen-
ningmeester P.J. Clifford aan het licht kwam, bezorgde beide organisaties 
dan ook een financieel- en imagoprobleem.’62 Het waren vooral predikan-
ten die lid waren van meerdere besturen, wat gezien hun grote vertegen-
woordiging binnen de besturen niet toevallig was. De banden tussen de 
religieuze genootschappen beperkten zich echter niet tot een overlap aan 
bestuursleden. De genootschappen vermeden bewust onderlinge concurren-
tie, en zochten in enkele gevallen zelfs contact om activiteiten op elkaar af 
te stemmen. Zo hief de nzg haar commissie bijbelverspreiding op, nadat het 
nbg in 1814 was opgericht. Het ngtg trad op haar beurt in contact met het 
nzg, toen werd overwogen om traktaten in het Hindoestaans uit te geven. 
Bovendien gebruikten genootschappen regelmatig elkaars materialen, lokale 
afdelingen van het nzg verspreidden bijvoorbeeld traktaatjes van het ngtg 
bij plaatselijke evangelisatiewerk.63

   Zoals eerder aangegeven hing deze harmonieuze samenwerking onder 
meer samen met het politieke klimaat. Onder Willem i, die zoveel nadruk 
legde op nationale eenheid, was het voor genootschappen een voordeel om 
als harmonieus en neutraal gezien te worden. Dat vergrootte de kansen op 
erkenning door de overheid. Toch was het ngtg waarschijnlijk slechts een 
getolereerde vereniging, zonder officiële erkenning. ‘Het neutrale godsdien-
stige standpunt van het nbg paste overduidelijk beter bij het imago van de 
regering. Het stond onder officieel beschermheerschap van de kroonprins, 
die voor het eerste nummer van het ledentijdschrift een wervende inlei-
ding schreef.’64 Mogelijk hield de minder goede verstandhouding tussen 
de overheid en het ngtg verband met een interessant incident dat zich in 
1825 voordeed. Nederland was in 1824 en 1825 getroffen door grote over-
stromingen, waaraan het ngtg een traktaat van de hand van de Anglicaanse 
predikant Thelwall had gewijd. In het traktaat Keert u tot Hem die slaat uitte 
Thelwall scherpe kritiek op de godsdienstige situatie in Nederland, waarbij 
hij overstromingen als een vermaning van God aan het Nederlandse volk 
zag. Thelwall zag de godsdienstige situatie in Nederland als een structureel 
probleem, en spaarde daarom zowel de overheid als predikanten niet in zijn 
commentaar. Volgens Thelwall waren beide partijen verantwoordelijk voor 
het lauwe geestelijke klimaat in Nederland. De overstromingen zag hij als 
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waarschuwende straf van God vanwege dit klimaat. Na de verschijning van 
het traktaat brak een storm aan kritiek los over het traktaat. Men verweet 
Thelwall dat godsdienstige ijver en commentaar op overheid en kerk ‘on-
Nederlands’ waren. Mogelijk had de Britse Thelwall de gevoeligheid van een 
dergelijke aanval in Nederland onderschat. Het is in ieder geval veelzeggend 
dat Thelwall enige tijd na dit incident moest vertrekken als bestuurslidbij 
het ngtg. Daarbij lijkt opnieuw verschil van inzicht over ‘Godsdienstige 
meeningen’ een rol te hebben gespeeld. Na Thelwalls vertrek zegden onge-
veer 350 leden hun lidmaatschap van de ngtg op.65

Vanaf de jaren veertig veranderde het klimaat voor religieuze verenigingen 
echter. Na 1848 was sprake van een sterke stijging van het aantal verenigin-
gen, waarbij steeds meer religieuze genootschappen een orthodox karakter 
droegen. Deze groei hing ten eerste samen met de nieuwe grondwet die in 
1848 werd ingevoerd. Zo namen dankzij de vrijheid van vereniging de mo-
gelijkheden tot het nemen van particuliere initiatieven sterk toe, en werd 
de in 1815 reeds ingevoerde vrijheid van drukpers in de nieuwe grondwet 
nog duidelijker omschreven. Dat vergrootte de mogelijkheden voor de 
oprichting van religieuze genootschappen en voor het verspreidden van 
traktaten. Toch was dat niet de enige oorzaak, eenzelfde bloei van het ver-
enigingsleven deed zich ook elders in Europa en in Amerika voor. Steeds 
meer maatsschappelijk betrokken burgers kwamen via verenigingen in actie 
om het lot van hun minderbedeelde volksgenoten te verbeteren. Dit sterke 
particuliere initiatief had verschillende oorzaken, waaronder de groeiende 
industrialisatie die grote gevolgen voor zowel individuen als de samenleving 
als geheel met zich meebracht.66

   Armoede is van alle tijden, en was ook voor de negentiende eeuw een on-
ontkoombaar verschijnsel geweest in Europa. Het was echter onmiskenbaar 
dat de industrialisatie op veel plaatsen een sterke verpaupering tot gevolg 
had, vooral in industriesteden die dankzij de toestroom van arbeiders van 
het platteland snel uitgroeiden. Wat de bouw van woningen betreft kon 
men de sterke groei van de steden niet bijbenen, waardoor de arbeiders in 
opeengepakte wijken terecht kwamen en soms meerdere families een woning 
moesten delen. Dit had allerlei misstanden tot gevolg, van het ontbreken 
van de meest basale vormen van hygiëne, de verspreiding van besmettelijke 
ziekten, tot drankmisbruik en een totaal gebrek aan privacy. Het schamele 
loon waarvan de arbeiders rond moesten komen, dwong hen bovendien 
om zowel vrouw als kinderen te laten werken om hun karige loon te kun-
nen aanvullen. De ellende die daardoor in de arbeiderswijken heerste was 
enorm.
   Aanvankelijk werd er weinig gedaan om het lot van de arbeiders te ver-
beteren, omdat armoede vooral werd gezien als eigen verantwoordelijkheid. 
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Armoede werd in verband gebracht met zonde, het zou een gevolg zijn 
van luiheid, drankmisbruik en losbandig gedrag. Bovendien werd armoede 
gezien als een onvermijdelijk kwaad, dat altijd had bestaan en ondanks alle 
pogingen tot liefdadigheid nooit zou ophouden te bestaan. In de loop van 
de negentiende eeuw kregen burgers echter steeds meer oog voor de gevol-
gen van de armoede en ontstond het besef dat bestrijding van de armoede 
in ieders belang zou zijn. Zo merkte men bij verschillende epidemieën dat 
het gebrek aan hygiëne in de arbeiderswijken verstrekkende gevolgen kon 
hebben. Vrijwel altijd ontstonden dergelijke epidemieën, waaronder enkele 
uitbraken van cholera (die in Nederland tijdens de epidemie van 1866 bij-
voorbeeld aan meer dan 20.000 mensen het leven kostte), in arbeiderswijken. 
Vervolgens konden ze echter naar de meer gegoede buurten overslaan. Der-
gelijke gebeurtenissen leidden ertoe dat burgers meer aandacht kregen voor 
hygiëne en de slechte omstandigheden in de volksbuurten. Mede omdat de 
overheid slechts in zeer beperkte mate een rol voor zichzelf zag weggelegd 
om deze misstanden aan te pakken, namen burgers zelf het initiatief om iets 
aan de misstanden te doen. In de tweede helft van de negentiende eeuw 
werden daarom tientallen verenigingen opgericht die zich bezighielden met 
de bestrijding van een maatschappelijk probleem.67

   De industrialisatie droeg echter ook op andere manieren bij aan de groei van 
het aantal (religieuze) verenigingen vanaf 1850. Hoewel slechts op bescheiden 
schaal, zorgde de industrialisatie bij bepaalde groepen in de samenleving voor 
een (geringe) toename van welvaart en vrije tijd, waardoor meer burgers in de 
gelegenheid kwamen om aan het verenigingsleven deel te nemen en dit niet 
langer vrijwel uitsluitend aan de maatschappelijke elites voorbehouden was. 
Tegelijkertijd verbeterden de mogelijkheden tot communicatie, waardoor het 
makkelijker werd om verenigingen op te richten en de (leden)vergaderingen 
daarvan bij te wonen. Zo wijst historica Boudien de Vries op het verband tus-
sen ogenschijnlijk simpele technologische ontwikkelingen, als de invoer van 
straatverlichting, en de uitbreiding van het verenigingsleven. Door straat-
verlichting en de introductie van openbaar vervoer (paardentram) werd het 
namelijk ook voor mensen zonder koets mogelijk om ‘s avonds over straat 
te gaan voor het bijwonen van een vergadering. Door verbeteringen in het 
postwezen en de groei van het aantal kranten werd het daarnaast makkelijker 
om vergaderingen aan te kondigen en ander nieuws over de activiteiten van 
verenigingen naar buiten te brengen.68

   Dat leidde tot een grote bloei van het verenigingsleven in de tweede helft 
van de negentiende eeuw, waardoor er met recht van de eeuw van de ver-
eniging gesproken mag worden. ‘Voor alles was er wel een vereniging en in 
de grotere plaatsen vrijwel altijd meer dan één: voor het bouwen van arbei-
derswoningen, ziekenbezoek, armenzorg, het afschaffen van sterke drank, 
heropvoeding van gevallen vrouwen of de verspreiding van Gods woord 
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via bijbelgenootschappen, zendelingsverenigingen en zondagscholen.’69 
Hoewel er een enorme variatie tussen de negentiende eeuwse verenigingen 
bestond, springt bij nadere bestudering van het verenigingsleven vooral één 
aspect in het oog: het zeer grote aandeel van religieuze verenigingen. Daarbij 
speelde de opwekkingsbeweging die het Réveil genoemd zou worden een 
belangrijke rol. ‘De verknoping van burgerlijke beschavingsidealen, het 
particulier initiatief en godsdienstige overtuiging gaf een geweldige impuls 
aan het verenigingsleven. De beoefening van de christelijke naastenliefde 
was natuurlijk geen nieuw verschijnsel, wel dat dit in verenigingsverband 
gebeurde. Het Réveil met zijn accent op de praktische aspecten van de naas-
tenliefde heeft zeker bijgedragen aan dit hernieuwde elan.’70

Het Réveil

Het Réveil maakte onderdeel uit van een opwekkingsbeweging die zich veel 
breder over Europa uitstrekte, van de Angelsaksische wereld tot de Duitsta-
lige gebieden en Frankrijk. De naam Réveil die in Nederland uiteindelijk aan 
de opwekkingsbeweging gegeven zou worden, toont de verwantschap die 
men voelde met de vergelijkbare bewegingen in Zwitserland en Frankrijk. 
De Verlichting van de achttiende eeuw had, zeker in de uitwerking die ze 
tijdens de Franse Revolutie had gekregen, op meerdere manieren diepe spo-
ren in de Europese kerken achtergelaten. Ten eerste was de vanzelfsprekende 
band tussen kerk en staat zoals die eeuwenlang had bestaan opgeschud in 
het nadeel van de kerk. Tijdens de Franse Revolutie was getornd aan het 
bestaansrecht van de kerk in Frankrijk en waren pogingen gedaan de in-
vloed van religie op de samenleving uit te bannen. Hoewel die pogingen 
uiteindelijk niet succesvol waren geweest, was aangetoond dat de kerk niet 
langer de vanzelfsprekende rol kon vervullen die ze sinds de middeleeuwen 
had gespeeld.
   Daarnaast was onder invloed van de Verlichting binnen de kerk een stro-
ming ontstaan die probeerde religie te verbinden met de moderne ontwik-
kelingen, door een rationalistische benadering van het geloof en een grote 
nadruk op de ethische aspecten daarvan. Dit leidde tot bijbelcriticisme, 
waarbij wonderverhalen ter discussie werden gesteld en christelijke dogma’s 
en leerstellingen die de kerk in eerdere eeuwen had gekoesterd (waaronder 
de drie-eenheid en de goddelijke natuur van Jezus Christus) onder druk 
kwamen te staan. Deze rationalistische stroming kreeg aan het eind van de 
achttiende eeuw in vrijwel heel Europa voet aan de grond binnen de tradi-
tionele protestantse kerken, vooral onder de kerkelijke elites van theologen 
en predikanten. Gewone kerkgangers voelden zich doorgaans minder door 
de moderne theologie aangesproken.
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Net als elders in Europa, zoals in Groot-Britannië en Duitsland, leidde dit aan 
het begin van de negentiende eeuw ook in Nederland tot een reactie bin-
nen de kerken. In de Nederlandse Hervormde Kerk had een rationalistische 
stroming voet aan de grond gekregen, die opmerkelijk goed aansloot bij de 
rol die koning Willem i voor de kerk zag weggelegd ter bevordering van de 
nationale eenheid. Doordat de nadruk werd gelegd op de morele waarde van 
het christendom, waarbij waarden als tolerantie, redelijkheid en beschaving 
centraal stonden, werd religie vooral gezien als basis voor goed burgerschap. 
Te sterke overtuigingen of geloofsijver waren in dit klimaat verdacht. In dit 
klimaat waarin ratio en moraliteit domineerden, voelden veel gelovigen zich 
echter niet thuis. Zij herkenden zich niet in de moraliserende toon van de 
preken en ervoeren een tekort aan aandacht voor de persoonlijke geloofs-
beleving.71

   Orthodoxe gelovigen die zich binnen de kerk te weinig gesterkt voelden 
in hun geloof, hadden zich al in de achttiende eeuw verzamelde in zoge-
naamde conventikels, om in kleine kring geloofservaringen te kunnen de-
len en samen uit de bijbel te lezen. In de negentiende eeuw verspreidde de 
onvrede over het klimaat in de kerk zich echter breder, en gaf voeding aan 
een opwekkingsbeweging waaruit uiteindelijk zowel de Afscheiding als de 
Réveilbeweging zou voortkomen. Bij de Afscheiding in 1834 kwam het tot 
een scheuring in de hervormde kerk. Onvrede over de invoering van een 
nieuwe kerkorde en de schorsing van de kritische predikant Hendrik de Cock 
in Ulrum leidde er toe dat verschillende orthodoxe gelovigen de Nederlandse 
Hervormde Kerk verlieten. Na een periode van vervolging, waarbij de over-
heid kerkdiensten van de afgescheidenen verbood met een beroep op een 
oude wet waarbij toestemming moest worden gevraagd voor het houden van 
bijeenkomsten waaraan meer dan twintig personen deelnamen, vormden de 
afgescheidenen in 1869 uiteindelijk de Christelijk Gereformeerde Kerk.
   In tegenstelling tot de Afscheiding hechtte men in de kringen van het 
Réveil veel waarde aan de Nederlandse Hervormde Kerk en wilde men de 
kerk hervormen zonder zich van haar af te scheiden. Een van de spilfiguren 
was Willem Bilderdijk, die een groep studenten om zich heen verzamelde met 
wie hij over geloofszaken en het klimaat in de kerk van gedachten wisselde. 
De leden daarvan, zoals Isaäc da Costa, Willem de Clercq en de latere politicus 
en jurist Guillaume Groen van Prinsterer, kwamen hoofdzakelijk uit gegoede 
kringen waarin men het zich kon veroorloven te studeren. Aanvankelijk 
was het Réveil dan ook vooral een intellectuele beweging, die zich sterk 
afzette tegen de verlichtingsidealen en het overheersende rationalisme. Een 
van de belangrijkste uitingen daarvan was Isaäc da Costa’s boek Bezwaren 
tegen de Geest der Eeuw uit 1823, dat zich tegen de Franse revolutie keerde 
en de gevolgen daarvan veroordeelde. Daarnaast was het een religieuze be-
weging, die gericht was op persoonlijke vroomheid en levensheiliging en 
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waarbinnen niet uitsluitend de rationele, maar ook gevoelsmatige kant van 
het geloofsleven de ruimte kreeg.72

   Na 1845 kwam binnen het Réveil echter ook een maatschappelijke tak 
tot ontwikkeling, met aandacht voor armenzorg, bestrijding van drankmis-
bruik, prostitutie en verwaarlozing van de jeugd. Dit was vooral te danken 
aan het werk van de hervormde predikant O.G. Heldring. Heldring had 
oog voor de slechte leefomstandigheden die hij bij zijn werk als predikant 
met regelmaat tegen kwam en zette zich in om die te verbeteren. Een van 
de problemen die hij constateerde was het grote drankmisbruik, met haar 
verwoestende gevolgen voor de gezinnen van de alcoholverslaafden. In de 
brochure De Jenever erger dan de Cholera probeerde hij aandacht op dit sociale 
probleem te vestigen, door aan te tonen dat drankmisbruik meer slachtof-
fers maakte dan de cholera-epidemieën die Nederland sinds 1832 met enige 
regelmaat teisterden. Heldring zag echter in dat dergelijke problemen niet 
konden worden opgelost, door er uitsluitend over te schrijven. Praktische 
hulp was nodig. Daarom ontwikkelde hij een methode om drankmisbruik 
tegen te gaan. Daarnaast liet hij in het arme gehucht Hoenderloo een waterput 
aanleggen en stichtte hij er een school en kerk, nadat hij had ontdekt dat het 
uit plaggenhutten bestaande dorp geen enkele voorziening had.73

   Door zijn filantropische activiteiten kreeg Heldring steeds meer oog voor 
de oorzaken van de sociale ellende die hij tegenkwam. Gebrek aan onderwijs, 
armoede, de gevolgen van drankmisbruik in het gezin en het ontbreken 
van liefde en warmte in de opvoeding, zorgden ervoor dat kinderen in er-
barmelijke omstandigheden opgroeiden. Heldring zag in dat kinderen die 
in dergelijke omstandigheden opgroeiden, in feite waren voorbestemd om 
uiteindelijk zelf ook het korte en harde leven van hun ouders te leiden. Om 
die vicieuze cirkel van armoede te doorbreken, begon hij zich na twintig 
jaar armoedebestrijding speciaal voor de jeugd in te zetten. De school die 
hij in Hoenderloo had gesticht, groeide uit tot een gesticht voor jongens. 
Voor meisjes zette Heldring in Zetten een ‘asiel voor gevallen vrouwen en 
meisjes’ op, omdat hij zag hoe opgroeien in armoede meisjes ertoe dreef in 
de prostitutie te gaan werken. Heldring vond dat er in orthodoxe kringen 
in de Hervormde Kerk te weinig aandacht bestond voor dit sociale werk en 
probeerde daarom anderen uit de Réveilkringen enthousiast te maken voor 
zijn activiteiten. Daaruit kwam de groep ‘Christelijke Vrienden’ voort, die 
de aanzet vormde voor een maatschappelijke beweging binnen het Réveil, 
waaruit allerlei vormen van missionair werk ontstonden. Meer op de ach-
tergrond waren ook de vrouwen binnen de Réveilbeweging zeer actief op 
maatschappelijk gebied. Zij richtten bijvoorbeeld naaiclubs op, waar over 
geloof werd gesproken en ondertussen kleding voor de armen werd gemaakt, 
die tijdens huisbezoeken aan arme vrouwen werd uitgedeeld.74

   De maatschappelijke hulp werd vrijwel altijd gecombineerd met evangeli-
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satie. Zonden, zoals drankmisbruik en prostitutie, maar ook luiheid, werden 
gezien als de oorzaak van de sociale ellende. Bekering werd gezien als de 
enige daadwerkelijke oplossing, omdat alleen terugkeer tot God zou leid-
den tot een daadwerkelijke verandering van leefwijze. Daarbij stelde men 
de vraag, of het waarde had iemand van de armoede te redden als zijn ziel 
alsnog verloren zou gaan. ‘Zonder Woordverkondiging kon in de maatschap-
pij veel goeds gedaan worden, maar dat was géén zending. Liefdebetoon was 
feitelijk secundair, eventueel zelfs overbodig. Prediking was onmisbaar.’75

   De maatschappelijke activiteiten die binnen de kringen van het Réveil (en 
later ook onder gereformeerden en andere orthodoxe gelovigen) tot ontwik-
keling kwamen, vormden daarmee ook een reactie op het beschavingsoffen-
sief dat de liberalen in de achttiende eeuw hadden ingezet. Door middel van 
onderwijs en genootschappen zoals de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen 
(meestal kortweg het Nut genoemd) probeerden zij om beschaafd gedrag en 
goed burgerschap te bevorderen. Orthodoxe gelovigen bekritiseerden dit 
liberale beschavingsoffensief, omdat het volgens hen teveel uit ging van een 
natuurlijke goedheid van de mens, waardoor de nadruk op deugdzaamheid 
in plaats van op zondigheid en de noodzaak tot redding van de mens door 
God werd gelegd. Het is tekenend dat Otto Heldring zich terugtrok uit het 
Nut toen hij zich actiever begon bezig te houden met maatschappelijke 
misstanden. Ook Abraham Kuyper sprak zich later uit tegen het Nut: ‘De 
mensch moet, haars [Nut] bedunkens, wel beschaafd, gepolijst, voorgelicht 
en ontwikkeld, – maar een zondig levensbeginsel dat omgezet en veranderd 
moet, kent zij aan den mensch niet.’76 John Helsloot constateert in zijn studie 
naar negentiende eeuws vermaak in de stad Goes: ‘Het onderscheid tussen 
bevordering van de deugdzaamheid en de bestrijding van de zonde lijkt niet 
meer dan een kwestie van een accentverschil, maar getuigde in werkelijkheid 
van een diepe, onoverbrugbare kloof in mentaliteit.’77 Daardoor legden de 
orthodoxen andere accenten bij de maatschappelijke hulpverlening, en na-
men ze een veel strictere en afwijzendere houding aan bij zaken als vloeken, 
drankgebruik en kermisbezoek.

Een breed veld aan genootschappen

Het Réveil stond door haar maatschappelijke betrokkenheid in feite aan 
de basis van het christelijk maatschappelijke werk in Nederland, dat zich 
vanaf 1840 begon te ontwikkelen. Al snel kwam er ook buiten Réveilkrin-
gen aandacht voor de noodzaak van christelijk hulpbetoon, waardoor het 
aantal religieuze genootschappen in de daaropvolgende decennia sterk 
groeide. De kern van het werk bleef grotendeels hetzelfde. Prostitutie- en 
drankmisbruikbestrijding, zondagsschoolwerk, huisbezoeken en naaiclubs 
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vormden er de belangrijkste onderdelen van. Vanwege het enorme aantal 
verenigingen dat in de negentiende eeuw werd opgericht, waarvan vele 
alleen lokaal of regionaal opereerden, is het vrijwel ondoenlijk om een vol-
ledige lijst van verenigingen op te stellen. Wanneer er wordt gekeken naar 
de grotere verenigingen met landelijke bekendheid, zoals het overzicht van 
religieuze verenigingen dat Joris van Eijnatten en Fred van Lieburg opstel-
den in hun handboek Nederlandse Religiegeschiedenis dan vallen verschil-
lende zaken op.
   Zij noemen zeker 42 niet aan een kerk verbonden religieuze verenigin-
gen, die in minstens drie groepen genootschappen te verdelen vallen. Ten 
eerste zijn er de zendingsgenootschappen, een terrein dat voor 1840 vrijwel 
uitsluitend door het nzg werd bestreken, terwijl het aantal zendingsge-
nootschappen in de tweede helft van de negentiende eeuw sterk toeneemt. 
Vergelijkbaar met de zendingsgenootschappen waren de verenigingen die 
zich bezig hielden met religieuze lectuur, zoals het nbg en ngtg. Ook deze 
genootschappen domineerden hun werkterrein in de eerste helft van de ne-
gentiende eeuw, maar moesten dat al eerder dan het nzg delen met enkele 
kleine genootschappen voor bijbel- en traktaatverspreiding. Ten slotte was 
er de zeer omvangrijke groep religieuze verenigingen die zich bezig hield met 
christelijk hulpbetoon en de bestrijding van maatschappelijke misstanden. 
Wat binnen deze categorie met name opvalt, is de enorme verscheidenheid 
aan verenigingen, die zich elk op een afzonderlijke misstand richtten en 
die konden variëren van grote organisaties met landelijke bekendheid tot 
initiatieven van enkele vrijwilligers op lokaal niveau. Aan het eind van de 
negentiende eeuw bestonden er bijvoorbeeld talloze verenigingen die zich 
op verschillende manieren bezig hielden met zedelijkheid en de bestrijding 
van de prostitutie. Naast de Nederlandsche Vereeniging tegen de Prostitutie 
(1879) van Hendrik Pierson, de bekende door de O.G. Heldring opgerichte 
Vereeniging het ‘Asyl Steenbeek’ te Zetten (1847), waar ‘boetvaardige ge-
vallen vrouwen’ werden opgevangen en de later in de negentiende eeuw 
minstens zo bekende Nederlandsche Middernachtzending Vereeniging 
(1890), die hoerenlopers op hun bordeelbezoek aanspraken, waren er ook 
de Nederlandsche Vrouwenbond tot Verhoging van het Zedelijk Bewustzijn 
(1884) en het Nationaal Comité tot Bestrijding van de Handel in Vrouwen en 
Kinderen (1900). En daar zouden nog meer verenigingen aan toe te voegen 
zijn. Voor iedere geconstateerde misstand leek in de negentiende eeuw een 
eigen vereniging opgericht te worden.78

   Rond 1853 werd een opvallend aantal zendingsgenootschappen opgericht. 
Dit hing direct samen met de herinvoering van de bisschoppelijke hiërarchie 
in Nederland. Sinds de Opstand tegen Fillips ii in de zestiende eeuw, had-
den de noordelijke Nederlanden geen bisschoppen meer gehad. De Rooms-
Katholieke kerk werd in de overwegend calvinistische Republiek slechts 
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oogluikend getolereerd, waardoor de gelovigen in schuilkerken moesten 
samenkomen en er van een officiële kerkelijke hiërarchie geen sprake meer 
kon zijn. De paus had de noordelijke Nederlanden daarom tot missiegebied 
verklaard. Hoewel de Rooms-Katholieke Kerk in de daaropvolgende eeuwen 
geleidelijk meer vrijheden had gekregen, was de bisschoppelijke hiërarchie 
in de eeuwen die volgden nooit hersteld. Bij de grondswetswijziging van 
1848, waarin vrijheid van godsdienst was opgenomen, werd echter de mo-
gelijkheid geschapen om de kerkelijke hiërarchie opnieuw in te voeren. Het 
was echter duidelijk dat dit onder het protestantse deel van de bevolking 
uitermate gevoelig zou liggen. De paus nam dan ook tot 1853 de tijd voor 
hij besloot weer bisschoppen in Nederland aan te stellen. Inderdaad lokte de 
herinvoering van de bisschoppelijke hiërarchie onder protestanten hevige 
reacties uit. De onvrede kanaliseerde zich onder meer in de oprichting van 
verenigingen, die tot doel hadden de uitbreiding van de invloed van het 
katholicisme in Nederland tegen te gaan.
   Zo richtte Réveilvoorman Abraham Capadose de Nederlandsche Evan-
gelisch Protestantsche Vereeniging op, daarnaast volgden de Evangelische 
maatschappij ter bevordering van waarheid en godzaligheid onder Rooms-
katholijken en de Nederlandsche Gustaaf-Adolf Vereeniging. Ook de Pro-
testantsche Vereeniging onder de zinspreuk Unitas en de Protestantsche 
Vereeniging onder de zinspreuk Christelijk Hulpbetoon waren opgericht 
om de invloed van het rooms-katholicisme tegen te gaan, waarbij beide 
verenigingen vooral probeerden protestanten die in overwegend katholieke 
gebieden woonden op allerlei manieren te ondersteunen. Verschillende van 
deze verenigingen, waaronder de Nederlandsche Evangelisch Protestant-
sche Vereeniging (nepv) van Capadose, maakten zich overigens niet alleen 
zorgen over de invloed van de katholieken, maar ook om wat ze zagen als 
het verval binnen de Nederlandse Hervormde Kerk. De nepv stelde daarom 
eigen evangelisten aan, die vervolgens werden uitgezonden naar plaatsen 
waar de plaatselijke kerk volgens de vereniging ondersteuning nodig had, 
bijvoorbeeld omdat er geen predikant van orthodoxe signatuur voorging. 
Dat werk beperkte zich niet tot de katholieke streken van het land.79

   Er waren meer oorzaken voor de groei van het aantal zendingsgenootschap-
pen na 1850. In de eerste helft van de negentiende eeuw was vooral het nzg 
actief geweest op dit terrein. Het toenemende zelfbewustzijn van orthodoxe 
gelovigen, zoals dat onder meer in het Réveil naar buiten trad, leidde tot het 
verdwijnen van de harmonieuze verhoudingen die er onder predikanten 
en ook religieuze genootschappen geheerst had. De maatschappelijke ont-
wikkelingen, waarbij orthodoxe predikanten steeds vaker tegenover hun 
collega’s van andere richtingen – niet alleen de ‘moderne’ predikanten maar 
ook die van de zogenaamde Groninger richting – kwamen te staan, lieten 
ook binnen de religieuze genootschappen hun sporen na.
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De toenemende polarisatie bemoeilijkte de samenwerking tussen de 
verschillende richtingen binnen de Hervormde Kerk en in andere pro-
testantse kerkgenootschappen. Het was zoals Suringar [een bekende 
bestuurder uit de eerste helft van de negentiende eeuw, die bij ver-
schillende verenigingen betrokken was] in oktober 1860 aan zijn boe-
zemvriend en medestrijder in de ‘volksbeschaving’ De Groot schreef: 
wij gaan ‘een geheel ander tijdperk tegemoet. Eene geheel andere At-
mospheer komt in Nederland. In het verschiet ligt zware orthodoxie en 
verregaande vrijzinnigheid. Dat oude, manhafte, statige wel eens met 
geringe ontwikkeling gepaard gaande élement gaat langzamerhand te 
niete. – Alles vrij, geene banden meer!’80

Die veranderingen leidden tot spanningen binnen de nzg. Orthodoxe gelovi-
gen kregen moeite met de koers van het nzg en vonden dat het genootschap 
een orthodoxere koers moest varen. Verschillende personen verbonden aan 
het Réveil, waaronder Heldring en Groen van Prinsterer, oefenden kritiek 
uit op het genootschap. Groen van Prinsterer riep in een brochure die hij in 
1848 schreef zelfs op liever een Frans genootschap te steunen dat in Zuid-
Afrika zending bedreef, dan het nzg. Met Zuid-Afrika had Nederland immers 
historische banden, terwijl het volgens hem niet langer duidelijk was of het 
nzg haar doelstelling ‘vrede door het bloed des kruises’ nog steeds serieus 
nam. De brochure lokte felle kritiek van het nzg uit, maar vervolgens leek 
de discussie uit te doven. Tien jaar later bleek de onvrede van de orthodoxen 
over de koers van het nzg echter alleen maar te zijn toegenomen. Eind 1858 
kwamen de spanningen die binnen het genootschap gegroeid waren tot een 
uitbarsting, omdat enkele zendelingen op Java onder invloed van de mo-
derne theologie hadden besloten hun werk neer te leggen. De orthodoxen 
reageerden geschokt op dit voorval, wat uiteindelijk zou leiden tot de op-
richting van drie nieuwe verenigingen. Eerst werd in Rotterdam in december 
1858 de bijna gelijknamige Nederlandsche Zendingsvereeniging opgericht. 
Toen een van de invloedrijke personen binnen het nzv overging naar het 
darbisme, kwam deze vereniging echter bij sommigen in een minder gunstig 
licht te staan. In 1859 volgde daarom de oprichting van zowel de Utrechtse 
Zendingsvereeniging als de Nederlandse Gereformeerde Zendingsvereeni-
ging, die beide uit Réveilkringen voortkwamen.81

   De Doleantie vormde de aanzet tot een nieuwe golf van religieuze vereni-
gingen die aan het einde van de negentiende eeuw werden opgericht. Nadat 
de dolerenden in 1886 onder leiding van Abraham Kuyper uit de Neder-
landse Hervormde Kerk waren getreden werden tal van eigen verenigingen 
opgericht, die een exclusief gereformeerd karakter kregen. Vaak werden ze 
opgericht als alternatief voor reeds bestaande verenigingen van hervormde 
of algemeen christelijke signatuur. Dat leidde tot de oprichting van een aan-
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tal bekende gereformeerde verenigingen, zoals de Gereformeerde Zondag-
schoolvereeniging “Jachin” (1871), het Gereformeerd Traktaatgenootschap 
“Filippus” (1878), de Gereformeerde Vereeniging voor Drankbestrijding 
(1900), maar ook van een groot aantal minder bekende, zoals de Vereeni-
ging tot Bevordering van Gereformeerde Ziekenverzorging in Nederland 
(1893).82

Het aantal religieuze verenigingen nam in de tweede helft van de negentiende 
eeuw sterk toe. Al voor de Doleantie een feit was groeide het aantal religieuze 
verenigingen, doordat orthodoxen uit onvrede met het beleid van bestaande 
verenigingen hun lidmaatschap opzegden en eigen verenigingen oprichtten, 
zoals in het geval van de nzg gebeurde. Aan het eind van de negentiende 
eeuw stimuleerden de Doleantie en het samengaan van de Afgescheidenen 
en de Dolerenden in de Gereformeerde Kerken in Nederland de uitbreiding 
van het religieuze verenigingsleven nog verder. Deze tendens zou zich tot 
ruim in de twintigste eeuw voortzetten. Maar wat was de invloed van de 
Britse evangelicals op dit uitbreidende verenigingsleven? Beperkte de sti-
mulerende rol van de Britten zich tot de eerste fase van het negentiende ver-
enigingsleven, waarin vooral religieuze genootschappen met een algemeen 
christelijk karakter werden gesticht, en was die na 1840 voorbij?
   Dat was zeker niet het geval. Hoewel het karakter van de steun enigszins 
veranderde, was er zeker geen sprake van een wegvallen van Britse betrok-
kenheid. In tegendeel, veel leden van het Réveil stonden in contact met En-
gelse christenen en genootschappen, overigens net als met gelovigen in onder 
meer Duitsland, Zwitserland en Frankrijk. Zij volgden de ontwikkelingen in 
Engeland, zeker ook op het terrein van de religieuze genootschappen, met 
veel interesse. ‘Het contact met buitenlandse voortrekkers verliep over het 
algemeen per post, maar regelmatig gingen Réveilmannen op werkbezoek. 
In 1847 reisde Nicolaas Beets met een pak aanbevelingsbrieven naar Londen, 
zodat hij in contact kwam met tal van ‘mede-christenen’ in de Britse hoofdstad. 
Een van hen attendeerde hem op de jaarlijkse May-meetings van de ‘groote 
Christelijke genootschappen in Engeland’ in Exeter Hall, waarvan hij vervol-
gens uitgebreid verslag deed in De Vereeniging: Christelijke Stemmen. Ook de 
Haagse Réveilman Abraham Capadose had veel Engelse contacten en kwam 
na zijn bezoeken regelmatig vol nieuwe ideeën terug in Nederland.’83

   Deze verwijzing van Annemarie Houkes naar de Britse contacten van Capa-
dose is interessant. Hij volgde met veel belangstelling de oprichting van de 
Evangelical Alliance (ea) in 1846, die evangelicals van verschillende kerken 
en organisaties verenigde. Hij ondernam een poging om een Nederlandse 
tak op te zetten die zich aan zou kunnen sluiten bij de ea, maar die zou uit-
eindelijk niet van de grond komen. De door hem opgerichte Nederlandsch 
Evangelisch-Protestantsche Vereeniging functioneerde echter uiteindelijk 
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als een informele afdeling. Daarnaast stimuleerde Capadose de oprichting van 
zondagsscholen in Nederland, nadat hij via Zwitsere Réveilkringen kennis 
met het fenomeen had gemaakt. Het was echter de Brit Robert Raikes die 
aan de basis stond van de negentiende eeuwse zondagsschoolbeweging. Na 
het zien van baldadige jeugd op straat, had hij een kleine school opgericht, 
waarbij de bijbel werd gebruikt als lesstof om te leren lezen en tegelijk voor 
godsdienstonderwijs. Het zondagsschoolonderwijs aan arme jeugd had 
historische voorgangers, maar Raikes stimuleerde tot de oprichting van 
zondagsscholen in het hele land en daarmee het ontstaan van een zondags-
schoolbeweging, die ook zijn weg naar elders in Europa zou vinden.84

   Capadose begon aanvankelijk in zijn eigen huis in Den Haag les te geven 
aan een aantal kinderen, een initiatief dat snel uitgroeide. Ook was hij be-
trokken bij de oprichting van de Nederlandse Zondagsschool-Vereniging in 
1866. Ook dit genootschap stond in belangrijke mate onder Britse invloed. 
Tijdens de oprichtingsvergadering vertelde C.S. van Adama Scheltema over 
zijn contacten met de Britse zondagsschoolbeweging. Hij had in Engeland een 
feest bezocht, waar vertegenwoordigers van de Britse Sunday School Union 
hem hadden verteld ook op het continent de oprichting van zondagsscho-
len te willen ondersteunen. Scheltema drong daarom aan op samenwerking 
met deze Britse organisatie, mede omdat zij bereid was financiële steun te 
geven. De verspreiding van het zondagsschoolwezen in Europa toont daar-
mee aan hoe internationaal het netwerk tussen orthodoxe gelovigen in de 
negentiende eeuw geworden was, en dat de Britse invloed ook via indirecte 
kanalen Nederland kon bereiken.85

   Ook in andere gevallen werd de kunst van de Britten afgekeken. Zo diende 
de London City Mission (lcm) als voorbeeld voor de Vereeniging ter Versprei-
ding van Godsdienstige Kennis en ter Bevordering van de Godsvrucht, door 
bezoek en Bijbellezing. De lcm was in 1835 opgericht om te evangeliseren 
in de Britse arbeiderswijken en had daarbij een nieuwe manier van evange-
liseren geïntroduceerd. De lcm probeerde zo intensief mogelijk in contact 
te komen met de inwoners van de wijken waarop ze haar aandacht richtte, 
waarbij allerlei vormen van evangelisatie werden gecombineerd, variërend 
van huisbezoeken, de oprichting van zogenaamde ‘ragged schools’ voor 
de allerarmste kinderen, tot bijbel- en traktaatverspreiding. Vanwege de 
intensieve vorm van evangelisatie was de lcm een van de eerste religieuze 
genootschappen die leken als evangelist in dienst namen. In 1844 werd door 
onder meer G.H. de Marez Oyens en J.L. Gregory Pierson een vergelijkbare 
vereniging opgericht, die een iets minder beknopte naam kreeg. Ook de Ne-
derlandse Vereeniging ter Verspreiding van Godsdienstige Kennis hield zich 
echter bezig met huisbezoeken en het organiseren van zondagsschoolwerk 
en catechisaties om zo godsdienstige kennis te verspreiden. Hiervoor namen 
zij verschillende evangelisten in dienst, onder meer T.M. Looman die later 
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de Vereeniging tot Verbreiding der Waarheid op zou richten. Als evangelist 
van de Vereeniging ter Verspreiding van Godsdienstige Kennis bezocht hij 
maandelijks zeventig gezinnen in Amsterdam.86

   Later in de negentiende eeuw begonnen ook Amerikaanse evangelisten en 
hun methoden de aandacht van Nederlandse predikanten te trekken. Opval-
lend is echter dat zij kritischer benaderd werden dan de Britse initiatieven. 
De massale bijeenkomsten die Dwight L. Moody sinds de jaren zeventig van 
de negentiende eeuw samen met de zanger en liedjesschrijver Ira Sankey 
organiseerde, kregen nauwelijks navolging in Nederland, maar trokken wel 
de aandacht van de pers (onder andere in stukken van Abraham Kuyper). 
Moody’s methode kreeg aanvankelijk veel kritiek, zijn stijl werd gezien als 
te Amerikaans, te emotioneel en te massaal. Naarmate de opwekking die het 
gevolg was van zijn prediking aanhield, en zijn methode wel degelijk tot 
resultaten bleek te leiden, werd de beoordeling iets milder. Dat had echter 
niet tot gevolg dat zijn methode alsnog in Nederland werd overgenomen.

Het lag niet alleen aan het ‘‘uitheemse’’ karakter van Moody dat zijn 
aanpak geen grote navolging vond in Nederland. Het probleem van on-
kerkelijkheid vond men niet het belangrijkst. In 1879 behoorden slechts 
twaalf duizend van de ongeveer vier miljoen Nederlanders niet tot een 
kerk. Ondanks het feit dat het nominale lidmaatschap een probleem was 
ging de strijd meer over hoe men geloofde dan dat men geloofde, een 
strijd die door de verschillende richtingen in de kerk werd uitgevoch-
ten. Moody’s agenda was gericht op het bereiken van grote groepen 
ongelovigen in de Amerikaanse en Engelse industriesteden. Zowel de 
grote industriesteden als de groep ongelovigen ontbraken in Nederland 
rond 1875.87

De methode van een andere Amerikaanse evangelist sprak een aantal Neder-
landse predikanten, waaronder de gereformeerde voorman Abraham Kuy-
per, meer aan. De Amerikaanse evangelist Robert Pearsall Smith organiseerde 
in 1875 in de Engelse badplaats Brighton een conferentie, waaraan Kuyper 
en verschillende andere predikanten deelnamen. Zij werden zo gesticht door 
deze conferentie, dat ze in Nederland enkele lokale bijeenkomsten organi-
seerden om wat ze in Engeland ervaren hadden ook in Nederland bekend-
heid te geven. Nadat Pearsall Smith in opspraak was geraakt vanwege een 
mogelijke buitenechtelijke affaire, en nadat enkele volgelingen in Nederland 
de uitverkiezingsleer ontkenden, trokken Kuyper en verschillende andere 
predikanten zich uit de beweging terug, waardoor de invloed daarvan in 
Nederland uiteindelijk zeer beperkt bleef. Deze voorbeelden tonen echter 
aan dat er vanaf het eind van de negentiende eeuw op voorzichtige wijze 
aandacht kwam voor Amerikaanse evangelisten en evangelisatiemethoden. 
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In beide gevallen is het echter opmerkelijk hoe belangrijk Groot-Brittannië 
in dit proces bleef. Zowel in het geval van Moody en Sankey als bij Pearsall 
Smith werd er in Nederland pas aandacht aan hun werk besteed, nadat ze 
een succesvolle campagne in Engeland hadden opgezet. De invloed vanuit 
Amerika bleef dus nog marginaal, en werd bovendien ‘bemiddeld’ via En-
geland.88

   Een laatste voorbeeld van een religieuze organisatie waarbij Britse invloed 
een belangrijke rol speelde was het Leger des Heils. Oprichter van deze or-
ganisatie was William Booth, die jaren lang als methodistische prediker had 
gewerkt. Uiteindelijk raakte hij in de jaren zestig van de negentiende eeuw 
betrokken bij evangelisatiewerk in London, waarbij hij openluchtsamen-
komsten leidde. Booth wist in zijn preken de arme bevolking van Londen aan 
te spreken en verschillende mensen kwamen onder invloed van de samen-
komsten tot geloof. Toen bleek dat zij veel moeite hadden zich bij bestaande 
kerkgenootschappen aan te sluiten, waar de armen zich vaak niet welkom 
voelden, besloot Booth in 1865 een eigen organisatie op te richten, die nadat 
het werk zich over meerdere plaatsen in Groot-Brittannië had uitgebreid de 
naam Christian Mission kreeg. Tijdens de cholera-epedimie van 1866 begon 
deze organisatie ook maatschappelijke hulp te geven door soepkeukens op 
te richten.
   In de jaren zeventig kreeg de Christian Mission echter te kampen met een 
terugloop in de groei, die onder andere werd geweten aan de vergadercul-
tuur die inmiddels was ontstaan. Iedereen die wilde gaan evangeliseren, 
moest eerst voor een commissie verschijnen. Wilde iemand na verloop van 
tijd overstappen naar een andere vorm van evangelisatie, bijvoorbeeld van 
traktaatverspreiding naar maatschappelijke hulp, dan moest diegene van een 
andere commissie opnieuw toestemming krijgen. Dat schrok betrokkenheid 
bij de organisatie af. Daarom besloot men in 1878 tot de invoering van een 
hiërarchie die aan het leger ontleend was, waarbij de naam de ‘Salvation 
Army’ werd geïntroduceerd. De vlag die de Christian Mission al had gebruikt 
werd aangepast en ook werden uniformen ingevoerd, zodat de organisatie 
echt de uitstraling van een leger kreeg. De Salvation Army groeide in de 
daaropvolgende jaren snel uit, ook buiten Groot-Brittannië. Leden van de 
organisatie die naar de Verenigde Staten en Australië emigreerden zetten 
daar hun eigen afdelingen op, die daarna door Booth werden erkend. Op 
initiatief van Booth werd ook een afdeling van de Salvation Army opgezet in 
Frankrijk. Booth stuurde daarvoor onder meer zijn dochter Catherine Booth 
naar het vasteland. Ook in India en verschillende andere Britse koloniën 
verschenen al snel afdelingen.89

   Begin jaren tachtig begonnen ook in Nederland berichten over het werk 
van de Salvation Army te verschijnen, onder meer in de tijdschriften Het 
eeuwig leven en De Heraut. Terwijl Het eeuwig leven aanvankelijk positief 
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over de nieuwe organisatie schreef, was De Heraut vooral kritisch van toon. 
De Heraut had onder meer commentaar op de positie van vrouwen in de 
Salvation Army, die dezelfde functies konden vervullen als mannen. Ook 
was er kritiek op het feit dat de organisatie de sacramenten doop en heilig 
avondmaal niet gebruikte en vond men dat er teveel nadruk lag op heiliging 
door goede werken. Het was echter De Heraut die in een artikel over de Franse 
tak van de Salvation Army voor het eerst de Nederlandse vertaling ‘Leger 
des Heils’ gebruikte, die uiteindelijk door de organisatie zelf zou worden 
overgenomen.
   Enkele Nederlanders volgden het werk van de Salvation Army met inte-
resse, en zochten contact met de organisatie. De Nederlander Gerrit Govaars 
werd tijdens een bezoek aan Engeland zelfs als officier aangesteld. Toch 
stuurde Booth voor de oprichting van een Nederlandse afdeling liever een 
Brit naar Nederland, de voormalige Britse zeeman Joseph Kelly Tyler. Tyler 
had in zijn tijd als matroos regelmatig in Nederlandse havens gelegen, en 
voelde daardoor een roeping om in Nederland te evangeliseren. Bij Neder-
landse sympathisanten van de Salvation Army bestond twijfel over de komst 
van Tyler, zij zagen liever iemand die theologisch beter onderlegd was, om-
dat die beter in staat zou zijn zich tegen kritiek vanuit de traditionele kerken 
te verweren. Booth vond acceptatie vanuit de kerken echter van veel minder 
belang, dan het vermogen om de gewone man op straat aan te spreken en koos 
daarom toch voor Tyler. Op 8 mei 1887 hield Tyler de eerste samenkomst 
van het Leger des Heils in Amsterdam en in juni werd het eerste korps in 
Nederland officieel opgericht tijdens een bezoek van commissioner Smith, 
de speciale gezant van William Booth. Enkele maanden later werd begonnen 
met de uitgave van het eigen blad De Heilssoldaat. Meer Britse steun volgde 
toen het werk zich begon uit te breiden en ook in andere plaatsen korpsen 
opgericht konden worden. Meerdere officieren werden vanuit Engeland 
naar Nederland gestuurd om daar bij de opbouw van de organisatie te as-
sisteren. In november bracht William Booth bovendien zelf een bezoek aan 
Nederland. In de daarop volgende jaren groeide het werk van het Leger des 
Heils snel verder uit.90

   Bij de komst van het Leger des Heils naar Nederland was weer sprake van 
directe Britse invloed, zoals dat aan het begin van de eeuw bij oprichting de 
ngz, het nbg en de ngtg het geval was geweest. Hoewel er gedurende de 
hele eeuw sprake bleef van een duidelijk waarneembare Britse invloed op 
het Nederlandse religieuze verenigingsleven, was deze directe bemoeienis 
toen het Leger des Heils werd opgericht al niet langer vanzelfsprekend. In 
de tweede helft van de negentiende eeuw had zich een verschuiving voltrok-
ken, waarbij de Britse invloed veel indirecter was geworden. Terwijl de Britse 
evangelicals in de eerste helft van de negentiende op eigen initiatief nauw bij 
betrokken waren bij de oprichting van meerdere Nederlandse genootschap-
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pen, kwamen religieuze verenigingen na grofweg 1840 meestal zonder Britse 
bemoeienis tot stand. Dat Nederlanders het initiatief voor de oprichting van 
religieuze verenigingen meer in eigen hand namen, wil echter niet zeggen 
dat de Britse invloed was verdwenen. De ontwikkelingen in Groot-Brittannië 
werden vanuit Nederland met veel interesse gevolgd en Britse organisaties 
dienden nog steeds als inspiratiebron voor Nederlandse verenigingen. Dat 
zou tot in de twintigste eeuw zo blijven.

❧	❧	❧

In de negentiende eeuw, vooral vanaf 1848 ontstond in Nederland een rijk 
geschakeerd landschap van religieuze verenigingen. Het is duidelijk dat 
Britse evangelicals grote invloed uitoefenden op het ontstaan van de mis-
sionaire beweging, waaruit deze organisaties voortkwamen. Aanvankelijk 
zeer direct, door het initiatief te nemen tot de oprichting van Nederlandse 
organisaties als de nzg, het nbg en het ngtg en door deze verenigingen 
zowel organisatorisch als financieel te ondersteunen. In de tweede helft van 
de negentiende eeuw werd deze invloed minder direct, maar nog steeds 
golden Britse verenigingen als voorbeelden voor de oprichting van nieuwe 
Nederlandse organisaties. Tegelijkertijd begon in Nederland echter ook de 
verbrokkeling op het kerkelijk terrein – ontstaan door de Afscheiding en in 
nog sterkere mate de Doleantie – en de toenemende verzuiling, een belang-
rijke rol te spelen binnen het religieuze verenigingsleven.
   Op de drempel naar de twintigste eeuw was de groei van dat verenigings-
leven zeker nog niet tot stilstand gekomen. Ook in de eerste decennia van de 
twintigste eeuw zouden nog talloze nieuwe religieuze organisaties worden 
opgericht. Maar hoe zou het verenigingsleven in die eeuw zich verder ont-
wikkelen? Veranderde de Britse invloed op het Nederlandse verenigingsle-
ven en hoe werd dat zichtbaar op het terrein van de traktaatverspreiding? 
Aan de hand van de geschiedenis van de in 1913 opgerichte Vereeniging tot 
Verspreiding der Heilige Schrift, zal in het volgende hoofdstuk een begin 
gemaakt worden met de beantwoording van deze vragen.

Noten

 1. Batalden, Stephen K., Kathleen Cann en John Dean (red.), Sowing the Word. The Cultural 
Impact of the British and Foreign Bible Society 1804-2004 (Sheffield 2004), 268-275.

 2. Lieburg, Fred van (red.), Opwekking van de natie. Het protestantse Réveil in Nederland 
(Hilversum 2012), 194.

 3. Howsam, Cheap Bibles, 13-15.
 4. Idem, 82.

03 Hoofdstuk 2 08-10-2014, 21:29119



120

 5. Idem, 82-87.
 6. Ibidem.
 7. atalden, Sowing the Word, 4-5.
 8. Ibidem; Fyfe, Industrialised Conversion, 28-29.
 9. Stine, Philip C., Let the Words be Written. The Lasting Influence of Eugene A. Nida 

(Atlanta 2004), 18.
 10. Batalden, Sowing the Word, 1-5; Howsam, Cheap Bibles, 4, 8-9.
 11. Mundt, Sinners Directed to the Saviour, 41.
 12. Idem, 87; voor Pinkertons reis naar Rusland zie 93-94.
 13. Ibidem.
 14. Idem, 82-94.
 15. Idem, 90-93, 101, 225.
 16. Idem, 225.
 17. Idem, 132-140.
 18. Idem, 205.
 19. Idem, 76-77.
 20. Idem, 172-173.
 21. Smith, ‘Personal Narrative of a Ten Years’ Mission in Hungary, 740, geciteerd in: Kish, 

George Alexander, The Origins of the Baptist Movement among the Hungarians. A History 
of the Baptists in the Kingdom of Hungary from 1846 to 1893 (Amsterdam 2010), 75.

 22. Kish, The Origins of the Baptist Movement among the Hungarians, 62-82.
 23. Smith, ‘Personal Narrative of a Ten Years’ Mission in Hungary, Pt. 5 The Sunday at 

Home, xiii.660 (dec. 22 1886), 810, geciteerd in: Kish, The Origins of the Baptist Movement 
among the Hungarians, 82.

 24. Kish, The Origins of the Baptist Movement among the Hungarians, 87.
 25. Idem, 83-96.
 26. Annual Report of the National Bible Society of Scotland, (Edingburgh 1866), 27, geciteerd 

in: Kish, The Origins of the Baptist Movement among the Hungarians, 162-163.
 27. Kish, The Origins of the Baptist Movement among the Hungarians, 199-200.
 28. Idem, 143-187.
 29. Idem, 446-448.
 30. Idem, 446-450.
 31. De waarde van dit bedrag in hededaagse ponden is afhankelijk van de gebruikte 

berekening. Volgens www.measuringworth.com zou de waarde uitkomen op circa 
30.000 pond. Lawrence H. Officer and Samuel H. Williamson, ‘Five Ways to Compute 
the Relative Value of a uk Pound Amount, 1270 to Present’, MeasuringWorth, 2014 . 
Website geraadpleegd op 03-07-2014.

 32. Dane, De vrucht van Bijbelsche opvoeding, 27-31; Gronemeijer, Gedenkboek Nederlandsch 
Bijbelgenootschap 1814-1914, 1-12.

 33. Ibidem; inleiding inventaris Rotterdamsche afdeling nbg, toegangsnummer 238.01, 
Gemeentearchief Rotterdam.

 34. Ibidem.
 35. Harinck, ‘De vereniging als nieuwe organisatievorm binnen het Nederlandse christen-

dom’, DNK, 12-19; Kolle, ‘Van eensgezindheid naar reveil’, DNK, 34-52.
 36. Dane, De vrucht van Bijbelsche opvoeding, 28-29.
 37. Idem, 29-30; Gronemeijer, C.F., Gedenkboek Nederlandsch Bijbelgenootschap 1814-1914 

03 Hoofdstuk 2 08-10-2014, 21:29120



121

(Amsterdam 1914), 9-15. Zie ook de webexpositie over de bijbelcompagnie van de 
Koninklijke Bibliotheek: http://www.kb.nl/webexposities/stcn/het-rechte-gebruyck-
van-des-heeren-h-avondtmael-0/kerkgoed-in-het-kielzog-van-de-statenbijbel-de-ne-
derlandsche-bijbelcompagnie. Website geraadpleegd op 03-07-2014.

 38. Gronemeijer, Gedenkboek Nederlandsch Bijbelgenootschap 1814-1914, 22.
 39. Idem, 21-23 en 44-73.
 40. Boneschansker, Het Nederlandsch Zendeling Genootschap in zijn eerste periode, 32-41; 

Enklaar, I.H., Kom over en help ons! Twaalf opstellen over de Nederlandse zending in de 
negentiende eeuw (Den Haag 1981), 16-22.

 41. Boneschansker, Het Nederlandsch Zendeling Genootschap in zijn eerste periode, 32-41.
 42. Boneschansker, Het Nederlandsch Zendeling Genootschap in zijn eerste periode, 44-45.
 43. Idem, 59-60.
 44. Aanspraak van het Zendeling Genootschap, 6, geciteerd in: Boneschansker, Het Neder-

landsch Zendeling Genootschap in zijn eerste periode, 45-46.
 45. Boneschansker, Het Nederlandsch Zendeling Genootschap in zijn eerste periode, 75-84; 

Enklaar, Kom over en help ons!, 16-22.
 46. Boneschansker, Het Nederlandsch Zendeling Genootschap in zijn eerste periode, 94.
 47. Idem, 79-81; Mundt, Sinners Directed to the Saviour, 96-99.
 48. Kagchelland, Arend, Van dompers en verlichten. Een onderzoek naar de confrontatie 

tussen het vroege protestantse Réveil en de Verlichting in Nederland 1815-1826 (Delft 
2009), 605-606. Opvallend is hier de overeenkomst met het missionaire werk van de 
Britse evangelicals in Hongarije, waar de zendelingen die door de Scottish Mission naar 
Hongarije werden gestuurd, zich aanvankelijk ook vooral op evangelisatie onder de 
joden richtten, waarna zij ook bijbel- en traktaatwerk onder de Hongaarse bevolking 
organiseerden. Aan het begin van de negentiende eeuw waren de Britse evangelicals 
zeer betrokken bij zending onder de joden, als ‘volk van God’. Mogelijk speelde echter 
ook een rol dat zij plaatselijke traditionele kerken niet voor de voeten wilden lopen en 
zich eerst richtten op groepen die officieel niet tot de kerken behoorden.

 49. hdc, archief Nederlandsch Godsdienstig Traktaat-Genootschap, toegangsnummer 51, no-
tulen bestuursvergaderingen ngtg, inventarisnummer 81, gedrukte statuten als bijlage 
toegevoegd aan notulen 21-05-1821 (Engelstalig), 4.

 50. Idem, 2.
 51. Idem, 3.
 52. Idem, notulen bestuursvergaderingen ngtg, inventarisnummer 81, 15-08-1820.
 53. Idem, 19-10-1820.
 54. Idem, 11-09-1820.
 55. Idem, 11-09-1820, 19-10-1820, 11-12-1820
 56. Idem, 09-04-1820.
 57. Idem, 21-05-1821 (Engelstalige notulen over opheffing arts en Nederlandstalige no-

tulen over oprichting Nederlandsch Godsdienstig Traktaat-Genootschap).
 58. Idem, inventarisnummer 66, boekje Het Nederlandsch Godsdienstig Traktaat-genoot-

schap 1820-1920, 197.
 59. Idem, 196.
 60. Idem, 205.
 61. Idem, gedenkboekje Een woord bij gelegenheid van het herdenken van het vijftigjarig 

bestaan van het Nederlandsch Godsdienstig Traktaat-Genootschap, inventarisnummer 

03 Hoofdstuk 2 08-10-2014, 21:29121



122

65, 12.
 62. Kolle, A., ‘Van eensgezindheid naar reveil. Verenigingen met een maatschappelijk doel 

tussen 1820 en 1850’, Documentatieblad Nederlandse Kerkgeschiedenis, vol. 28 (2005), 
afl. 63, 38-39.

 63. Idem, 35-40.
 64. Idem, 41.
 65. Idem, 41-44; Holtrop, Tussen Piëtisme en Réveil, 217-225.
 66. Vree, ‘Het Réveil in het verenigingsleven 1830-1870’, Documentatieblad Nederlandse 

Kerkgeschiedenis, vol 28 (2005), afl. 63 (dec), 1-7; Harinck, G., ‘De vereniging als nieuwe 
organisatievorm binnen het Nederlandse christendom’, Documentatieblad Nederlandse 
Kerkgeschiedenis, vol 63 (2005), 8-15; Vries, B. de, ‘Een eeuw vol gezelligheid. Vereni-
gingsleven in Nederland, 1800-1900’, Documentatieblad Nederlandse Kerkgeschiedenis, 
vol. 28 (2005), afl. 63 (dec), 16-29.

 67. Vries, ‘Een eeuw vol gezelligheid’, 16-29; Buitenwerf-van der Molen, M.F., God van 
vooruitgang: de popularisering van het modern-theologische gedachtegoed in Nederland 
(1857-1880) (Hilversum 2007), 116-121.

 68. Vries, ‘Een eeuw vol gezelligheid’, 24-27.
 69. Idem, 23.
 70. Idem, 23-24.
 71. Idem, 16-18; Kolle, ‘Van eensgezindheid naar reveil’, 40-44.
 72. Kluit, Het protestants Réveil in Nederland, 80-151; Eijnatten, J. van en Fred van Lieburg, 

Nederlandse religiegeschiedenis (Hilversum 2005), 262-266; Selderhuis, H.J. (ed.), Hand-
boek Nederlandse kerkgeschiedenis (Kampen 2010), 640-643; zie ook Vree, ‘Het Réveil als 
partij in de Nederlandse samenleving’, in: Van Lieburg (red.), Opwekking van de natie. 
Het protestantse Réveil in Nederland (Hilversum 2012), 63-110.

 73. Kluit, Het protestants Réveil in Nederland, 439-449 en 464-469.
 74. Meiden, W.J. van der, Zoo heerlijk eenvoudig. De geschiedenis van de kinderbijbel in 

Nederland (Hilversum 2009), 89-90; zie ook het nummer dat door het Documentatieblad 
voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800 (vol. 59, 2003) aan het onderwerp vrouwen 
en het Réveil gewijd werd, onder meer Vree, ‘Vrouwen in het Réveil’, 1-8. Voor de rol 
van Reveilvrouwen binnen de beweging voor afschaffing van de slavernij, zie Janse, 
‘Réveilvrouwen en de afschaffing van de slavernij’, 9-19 in hetzelfde nummer.

 75. Schram, P.L., ‘Inwendige zending zonder grenzen’, Documentatieblad Nederlandse 
Kerkgeschiedenis na 1800, vol 13 (1990), 133.

 76. Geciteerd in: Helsloot, John, Vermaak tussen beschaving en kerstening. Goes 1867-1896 
(Amsterdam 1995), 138.

 77. Ibidem.
 78. Eijnatten, Nederlandse religiegeschiedenis, 297-299. Voor een uitgebreid overzicht van 

Nederlandse zendingsgenootschappen zie ook het Repertorium van Nederlandse zen-
dings- en missiearchieven samengesteld door A.C.M. Kappelhof, K. Hulsker, G. de Graaf 
en J.P. Valk dat op 16 december 2011 werd gepubliceerd op de website van het Huy-
gens Instituut voor Nederlandse geschiedenis. Zie http://www.historici.nl/Onderzoek/
Projecten/RepertoriumVanNederlandseZendings-EnMissie-archieven1800-1960, ge-
raadpleegd op 14-03-2013.

 79. Eijnatten, Nederlandse religiegeschiedenis, 297-299; Selderhuis, Handboek Nederlandse 
Kerkgeschiedenis, 658-662.

03 Hoofdstuk 2 08-10-2014, 21:29122



123

 80. Vree, J., ‘Het Réveil als splijtzwam in de predikantenkring (1844-1870)’, Documenta-
tieblad Nederlandse Kerkgeschiedenis, vol 28 (2005), afl. 63 (dec), 97-98.

 81. Eijnatten, Nederlandse religiegeschiedenis, 297-299; Houkes, Christelijke Vaderlanders, 
70-72; Enklaar, Kom over en help ons!, 67-88; Utrechts Archief (ua), archief Raad voor 
de Zending, toegangsnummer 1102-1, inleiding.

 82. Eijnatten, Nederlandse religiegeschiedenis, 297-299.
 83. Houkes, Christelijke Vaderlanders, 58.
 84. Dane, De vrucht van Bijbelsche opvoeding, 101-112 .
 85. Idem, 106-110; Houkes, Christelijke Vaderlanders, 58-60; Vree, ‘Het Réveil als splijt-

zwam in de predikantenkring (1844-1870)’, 90-91; Dane, De vrucht van Bijbelsche 
opvoeding, 101-118.

 86. oukes, Annemarie, ‘Réveil van het volk. De Vereeniging ter Verbreiding der Waarheid 
1847-1870’, Documentatieblad Nederlandse Kerkgeschiedenis, vol. 28 (2005), afl. 63 (dec), 
7; zie ook Houkes, Christelijke vaderlanders, 63-64.

 87. Krabbendam, Hans, ‘Reacties in de Nederlandse pers op Moody, Sankey en Pearsall 
Smith, 1874-1878’, Documentatieblad Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800, vol. 14 
(1991), afl. 34, 50.

 88. Idem, 39-55.
 89. Ringelberg, J.B.K., Met de vlag in top. De geschiedenis van het Leger des Heils in Nederland 

(1886-1946) (Almere 2005), 34-68.
 90. Idem, 76-108.

03 Hoofdstuk 2 08-10-2014, 21:29123



124

03 Hoofdstuk 2 08-10-2014, 21:29124



125

In de negentiende eeuw spreidden de evangelicals in de Angelsaksische we-
reld een ongekende missionaire activiteit tentoon. Niet ten onrechte wordt de 
periode als de ‘eeuw van de zending’ beschreven. Tegelijkertijd stimuleerden 
de evangelicals op actieve wijze het ontstaan van een vergelijkbaar missi-
onair elan elders in Europa. Aan het eind van de negentiende eeuw waren 
er dan ook tientallen religieuze organisaties opgericht naar Brits voorbeeld, 
met name in West-Europa. In veel gevallen waren die organisaties inmiddels 
uitgegroeid tot stabiele verenigingen, die zowel financieel als organisatorisch 
op eigen benen stonden. Maar betekende dat ook dat de Britse invloed op 
het religieuze verenigingsleven in Europa tanende was? Of bleef de Angel-
saksische wereld ook bij de overgang naar de twintigste eeuw een stimulans 
en inspiratiebron vormen voor gelovigen elders?
   Dit hoofdstuk richt de schijnwerpers op een Nederlandse vereniging die 
kort voor de Eerste Wereldoorlog werd opgericht. Marinus Heule nam in 
1913 het initiatief voor dit Genootschap voor Bijbelverspreiding, dat zich be-
zig wilde houden met de verspreiding van christelijke lectuur. Aan de hand 
van de geschiedenis van deze vereniging zal worden nagegaan in hoeverre 
de Britse evangelicals aan het begin van de twintigste eeuw nog steeds als 
inspiratiebron voor het missionaire bewustzijn in Nederland fungeerden.

William Walters en de Scripture Gift Mission

Daarvoor moeten we eerst kort terugkeren naar het eind van de negentiende 
eeuw. In Birmingham, een van de snelst groeiende en meest verpauperde 
steden van Groot-Brittannië, werkte in de jaren tachtig van de negentiende 
eeuw de kleine drukker William Walters. Met enige moeite wist hij rond te 
komen van de kleine opdrachten voor drukwerk die hij ontving en daarnaast 
drukte hij religieuze materialen voor de Plymouth Brethren. Walters zag 
het drukken van traktaten en andere religieuze lectuur voor de Brethren 
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echter als een te beperkte missionaire activiteit. In Birmingham zag hij 
overal de schrijnende armoede en de misstanden in de arbeiderswijken en 
de barrières voor verspreiding van het evangelie die dat opwierp. Walters 
was overtuigd van de kracht van het Woord, en zag bijbelverspreiding dan 
ook als noodzakelijk. ‘The need for the widespread circulation of the Bible, 
with many blessings which follow in its train, has long weighed heavily 
upon my mind. We give away tracts, and do well, but why not let the lion 
out of the den?’1

   Walters had echter zijn twijfels bij de bestaande methode van bijbelver-
spreiding. Die twijfels hingen vooral samen met de manier waarop de bijbel 
gepresenteerd werd. ‘The Scriptures are not made attractive enough to tempt 
the lower and lowest classes to read them. Give them an ordinary Bible, 
solidly printed, and they will not look at it. Now my plan is to give them 
something that will be attractive in every way.’2 Niet alleen vond hij dat de 
bijbel niet aantrekkelijk genoeg werd gemaakt voor de armen, hij stelde vast 
dat ook de tekst vaak te complex was voor de laaggeletterde arbeiders.

It is no use giving solid blocks of type to the people, and printing chap-
ter after chapter is exactly the old orthodox way. The poor won’t read 
it, at least not those who are not naturally inclined to be religious. But 
give them a page that is divided and sub-divided into a good many 
paragraphs, arranged not exactly in the same way as the gospels in the 
Bible, but so that each story, without the omission of a single word, is 
complete in itself, and you will get the people to read.3

Daarom wilde Walters voor de armen beknopte en makkelijk leesbare bij-
belgedeelten op de markt brengen, waaraan bovendien illustraties moesten 
worden toegevoegd om de bijbel aantrekkelijker te maken.
   Als kleine drukker zag hij echter weinig mogelijkheden om bij te dragen 
aan bijbelverspreiding. Daarom vertrok hij in 1885 naar Londen, waar hij 
in contact kwam met enkele christelijke uitgevers. Mogelijk kreeg hij van 
hen aanwijzingen voor het opzetten van een uitgeverij, maar het is lastig te 
zeggen welke rol deze periode in Londen precies heeft gespeeld bij de tot-
standkoming van Walters plannen. Volgens de auteur van een jubileumboek 
dat naar aanleiding van het zeventigjarig bestaan van de sgm in 1958 ver-
scheen, vormde een opmerkelijk natuurverschijnsel in 1888 de definitieve 
aanzet voor William Walters om de organisatie op te richten.

It may be, that unusual happenings in Birmingham in that year impres-
sed him with the deep need of the people to know the revealed purposes 
of God within His Word. There was extraordinary excitement and fear 
by a rumour that the end of the world was to come that year. Fire had 
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destroyed the centre of Birmingham, followed by unusual weather. Snow 
had fallen heavily in July, and “five days thickest fog ever known” 
blacked out the city in August. Gloom and apprehension filled the hearts 
of the people.4

Het ongewone weerpatroon leidde tot misoogsten en honger, wat de collec-
tieve stemming van angst en doem verhevigde. In hoeverre deze gebeurte-
nissen werkelijk de aanleiding vormden voor Walters’ plannen valt echter 
moeilijk na te gaan, want hij was op dat moment al enkele jaren in Londen 
en onderhield zoals gezegd contacten met christelijke drukkers en uitgevers. 
Feit is dat hij in het rampjaar 1888 uiteindelijk de beslissing nam om zijn 
eigen organisatie voor bijbelverspreiding op te zetten.5

   In de buurt van St. Pauls Cathedral in Londen werd een kantoor geopend. 
Walters had toen nog geen definitieve beslissing genomen over de naam die 
zijn organisatie moest krijgen. Aanvankelijk was gekozen voor Scripture 
Text Mission, maar Walters was niet helemaal gelukkig met deze naam, 
omdat daardoor de nadruk uitsluitend op de bijbeltekst werd gelegd. Omdat 
hij veel waarde hechtte aan het gebruik van illustraties, overwoog hij de 
naam Illustrated Scripture Mission. Uiteindelijk werd echter toch voor de 
neutralere titel Scripture Gift Mission (sgm) gekozen, die een bredere lading 
dekte. Volgens Walters kwam in deze naam zowel tot uitdrukking dat de 
bijbel een gift van God aan de mens was, als de bedoeling om het materiaal 
van de organisatie als gift aan de allerarmsten weg te geven. Daarmee week 
Walters bewust af van het beleid van de oudere bijbelorganisaties, zoals de 
British and Foreign Bible Society, die de regel hanteerden dat er altijd voor 
de bijbel betaald moest worden, ook al ging het slechts om een beperkt be-
drag. Dat werd gezien als middel om te voorkomen dat de armen de bijbel 
te weinig zouden waarderen, omdat ze er geen moeite voor hadden hoeven 
doen. De gratis verspreiding door de sgm lokte in de beginjaren dan ook 
aanzienlijke kritiek uit. Critici vonden dat een bijbel die gratis werd wegge-
geven de suggestie opriep dat de bijbel niet veel waard was, en dus niet met 
zorg behandeld zou worden. ‘It is difficult in these days of wider sympathies 
to sense the antipathy which then prevailed against any who preferred to 
distribute the Holy Scriptures without payment, even to the poorest of the 
poor. Mr. Walters, because of the work in which he was engaged and more 
so because of the title he had given to the Mission, came under the greater 
censure.’6 Desondanks werd de naam Scripture Gift Mission gehandhaafd, 
en geleidelijk aan nam de kritiek op de gratis verspreiding af.7

   Walters’ belangrijkste doel met de sgm was om mensen (opnieuw) met de 
bijbel te laten kennismaken. Overtuigd als hij was van de kracht van het 
Woord, besteedde hij veel aandacht aan de vormgeving van zijn uitgaven. 
Als de vormgeving aantrekkelijk genoeg was voor het publiek om de bijbel 
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open te slaan, zou die volgens Walters daarna vanzelf zijn werk doen om de 
levens van mensen te veranderen. Zoals gezegd probeerde hij de teksten voor 
de armen aantrekkelijk te maken door de uitgave van korte bijbelgedeelten, 
zodat deze als op zichzelf staande bijbelse verhalen gelezen konden worden. 
Daarnaast liet hij de tekst afdrukken over de hele pagina, met ruime marges 
en witregels, zodat de tekst makkelijker te lezen was dan in de traditionele 
bijbels met smalle kolommen tekst.
   Walters beperkte zich echter niet tot tekstuele vormgeving, maar stak ook 
veel energie in een fraaie illustratie van de tekst. ‘As miss Walters has told us 
in her reminiscences, her father was troubled by the unattractive appearance 
of Bibles published in his day. The type was small and the bindings drab. His 
artistic temperament urged him to use colour in his printing and to illustrate 
the text of Holy Scripture in a manner entirely different from the imaginary 
pictures to be found in the Family Bibles.’8 Walters had daarbij realistische 
afbeeldingen van de bijbelse verhalen en het Heilige Land voor ogen. Om 
de illustraties voor zijn uitgaven een zo realistisch mogelijke uitstraling te 
geven, besloot hij geen bestaande kunstwerken te gebruiken, zoals bij geïl-
lustreerde bijbels tot dan toe veelal gebruikelijk was, maar de benodigde 
afbeeldingen zelf te laten vervaardigen. ‘I obtained the cooperation of two 
first rate artists, both of whom are intimately acquainted with every phase 
of life in the Holy Land. They illustrated the four gospels for me, and I pu-
blished these illustrations, together with the text, in pamphlets containing 
each a chapter.’9 Deze ‘first rate artists’ waren Henry Harper en James Clarke, 
beiden gespecialiseerd in het tekenen van scènes uit het Heilige Land. Van 
Walters kregen ze de opdracht om illustraties bij de hele bijbel te maken.10

   Die illustraties waren niet alleen bedoeld voor de serie korte bijbelgedeel-
ten die de sgm uitgaf. Naast bijbels die tegen zo min mogelijk kosten gedrukt 
werden om onder de armen verspreid te worden, bracht de sgm ook bijbels 
in grootformaat en met goudopdruk uit. Die laatste waren als familiebijbels 
voor de welgestelden bedoeld. Niet alleen leverde deze prijzige bijbels geld 
op voor de organisatie, dat aan het drukken van bijbelse materialen voor de 
armen besteed kon worden, maar Walters wilde de hogere klassen evengoed 
weer laten bijbellezen. Het probleem van welgestelden was niet dat ze geen 
bijbels in bezit hadden, vaak waren er zelfs meerdere exemplaren in huis 
aanwezig, maar het feit dat deze volgens hem slechts sporadisch gelezen 
werden. De geïllustreerde familiebijbels moesten dan ook dienen om het 
publiek, zeker ook kinderen, weer door de bijbel te boeien. Opnieuw waren 
er critici die het drukken van deze rijk geïllustreerde bijbels afwezen, maar 
Walters zette door. Al snel bleek dat hij daarmee een juiste inschatting had 
gemaakt, want de belangstelling voor de geïllustreerde bijbels bleek groot. 
Aan het eind van de negentiende eeuw heerste er onder het publiek een 
grote fascinatie voor het Heilige Land, evangelicals waren geïnteresseerd in 
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elk detail van het ‘land van de bijbel’, zowel historisch, als geografisch en 
etnisch. In die behoefte kon in toenemende mate voorzien worden, doordat 
reizen naar Palestina makkelijker geworden was door snellere vormen van 
transport en het feit dat het gebied onder Brits bestuur viel. Bovendien 
maakten de toenemende technologische mogelijkheden, zoals fotografie, het 
mogelijk zeer realistische beelden van het Heilige Land te tonen.11

   Historicus Paul Gutjahr ziet een verband tussen deze fascinatie voor het 
Heilige Land en de groeiende bijbelkritiek, waardoor de historiciteit van 
de bijbel steeds vaker in twijfel werd getrokken. ‘As textual critics increa-
singly fought over the accuracy of the actual biblical text, certain biblical 
scholars turned from strict textual analysis to another biblical “text” – the 
Holy Land.’12 Illustraties van het Heilige Land konden dienen om de be-
trouwbaarheid van de bijbel te onderstrepen. Het valt moeilijk na te gaan 
of dit ook Walters doel was, maar hij wist met zijn familiebijbels uitstekend 
in te spelen op de smaak van het publiek. ‘The fame of the pictures spread 
and requests for copies resulted in an arrangement with the Oxford Uni-
versity Press to illustrate three of their larger editions of the Bible.’13 De 
belangstelling was zo groot, dat Walters steeds vaker verzoeken kreeg om de 
originele prenten die op het kantoor van de sgm werden bewaard te mogen 
bezichtigen. Al snel werden er in het gebouw daarom kleine rondleidingen 
gehouden voor bezoekers. Walters ontdekte in de prenten echter ook een 
andere manier om geld te verdienen voor de organisatie. In de beginjaren 
verkeerde de sgm verschillende keren in financiële problemen, die Walters 
onder meer het hoofd bood door de originelen van prenten van het Heilige 
Land te verkopen.14

   In 1897 ging de sgm samen met de Crystal Palace Bible Stand, waarna ma-
terialen van de sgm via bijbelkiosken op volgende wereldtentoonstellingen, 
waaronder die in Rome, Parijs en Turijn, konden worden verspreid. Tijdens 
de wereldtentoonstelling in Brussel van 1898 werden 70.000 uitgaven weg-
gegeven. Nadat de sgm tijdens de tweede Boerenoorlog was begonnen met 
het drukken van de Soldier’s New Testament voor Britse militairen, ging 
de organisatie in 1910 ook samen met de Naval and Military Bible Society. 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden door de sgm vervolgens miljoenen 
exemplaren van de evangeliën en het Nieuwe Testament verspreid, een 
operatie waaraan de sgm bijna failliet ging. Vanaf 1900 begon de sgm ook 
steeds meer materialen in andere talen uit te geven, die vooral voor zen-
dingsorganisaties bestemd waren. Rond de Eerste Wereldoorlog verspreidde 
de organisatie jaarlijks ruim 1,25 miljoen bijbels en losse bijbelgedeelten, in 
minstens 46 verschillende talen.15

   Dat maakte oprichter William Walters echter niet meer mee. Hij was aan 
het eind van de jaren negentig al op leeftijd, en het werk voor de organisa-
tie begon hem steeds zwaarder te vallen. Bovendien werd duidelijk dat er 
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wijzigingen in de structuur van de organisatie noodzakelijk waren. De sgm 
verkeerde regelmatig in financiële problemen, die Walters tot op dat moment 
het hoofd had weten te bieden door de verkoop van de Palestina-prenten, 
maar waarvoor nooit een structurele oplossing was gevonden. De sgm wist 
met behulp van speciale acties wel grote giften binnen te halen voor specifie-
ke doeleinden, zoals de uitgaven van bijbelvertalingen, maar het bleek veel 
moeilijker structurele fondsen te werven. Die waren echter dringend nodig 
om de organisatie een stabielere basis te geven. Een ander probleem was dat 
al het werk in handen was van William Walters, van de fondsenwerving tot 
de verkoop van de prenten in perioden van financiële tegenslag. De oudste 
zoon van Walters zag in dat deze gang van zaken op de langere termijn tot 
vragen over de integriteit van zijn vader konden leiden, doordat de indruk 
zou kunnen ontstaan dat Walters persoonlijk van de sgm profiteerde. Hij 
adviseerde zijn vader daarom het bestuur over te dragen aan een bestuur, 
dat deze zaken voortaan zou moeten regelen. Walters stemde met dit voorstel 
in, maar bleef tot zijn overlijden in 1907 lid van het bestuur.16

   Tijdens de beginjaren van haar bestaan gaf de sgm uitsluitend bijbels of 
losse bijbelgedeelten uit, maar vanaf 1910 begon de organisatie ook andere 
lectuur te drukken. Het ging onder meer om materiaal voor zondagsscholen, 
het zendingsveld, en om kleine traktaatjes met bijbelteksten. Bekende uit-
gaven waren God Hath Spoken, een korte samenvatting van de boodschap 
van het evangelie die was samengesteld door W.G. Walters, een zoon van 
oprichter William, The Way of Salvation van Agnes Boys, dat oorspronkelijk 
voor bevriende missionarissen in China was geschreven en Words of Comfort 
and Consolation. Het laatste boekje werd al sinds de jaren vijftig van de negen-
tiende eeuw uitgegeven, maar de sgm nam de rechten voor het boekje – dat 
een van de bekendste titels van de organisatie zou gaan vormen – over. 
Het wordt onder de titel Daily Strength nog steeds gedrukt. Hoewel Wil-
liam Walters al niet meer leefde toen de rechten van Words of Comfort and 
Consolation werden overgenomen, zou hij zeker achter die beslissing heb-
ben gestaan. Het was geschreven door een prediker van de Brethren, die de 
tekst bewust beknopt had gehouden om zijn laaggeletterde publiek niet af 
te schrikken. Er was daarom slechts één bijbeltekst opgenomen voor iedere 
dag van de maand. Het belangrijkste product van de sgm bleven echter de 
geïllustreerde bijbelgedeelten, die de inspiratiebron zouden vormen voor de 
oprichting van een Nederlands genootschap dat naar het voorbeeld van de 
sgm zou worden gemodelleerd.17
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Marinus Heule: huizenhandelaar en bijbelverspreider

In 1906 vertrok een jongeman vanuit Amsterdam naar Engeland. Na het 
afronden van zijn school, had hij zijn eerste geld verdiend als ‘correspon-
dent in Frans, Duits en Engels’. Dat bleek echter toch geen succes, zodat hij 
enkele jaren later besloot om naar Groot-Brittannië te vertrekken. Wat deze 
Marinus Heule (1886-1968) liet besluiten om uit Nederland te vertrekken, 
valt helaas niet meer na te gaan. Ook binnen de familie Heule is nauwelijks 
iets over zijn reis bekend, behalve dat die uiteindelijk een jaar zou duren. 
Gezien de duur van de reis en de beperkte financiële middelen van de pas 
twintigjarige Marinus is het onwaarschijnlijk dat hij Groot-Brittannië als 
toerist bezocht. Mogelijk wilde de ondernemende Marinus zijn geluk in het 
buitenland beproeven door daar werk te zoeken, of wilde hij proberen er 
zakelijke contacten te leggen.
   Een andere mogelijkheid is dat Marinus Heule naar Engeland vertrok 
vanwege religieuze motieven. In de jaren 1904 en 1905 was Wales in de 
ban van een grote opwekking, waarover ook in Nederland uitgebreid werd 
bericht. Onder meer Johannes de Heer, die vooral bekend werd dankzij zijn 
liedbundel, vertrok in 1904 naar Wales om getuige te kunnen zijn van de 
opwekkingsbeweging. Marinus vertrok echter pas in 1906, toen de Welshe 
opwekking alweer was uitgedoofd. Mogelijk was hij echter toen pas in de 
gelegenheid om een reis naar Groot-Brittannië te maken. Er is namelijk een 
reden om te vermoeden dat naast mogelijk andere motieven, belangstelling 
voor het religieuze leven in Groot-Brittannië een rol speelden tijdens zijn 
reis. In Engeland kwam hij in aanraking met het werk van de Scripture Gift 
Mission, waardoor hij zich zeer geïnspireerd voelde. Hoe de contacten met 
de sgm precies tot stand kwamen, wordt uit de bronnen helaas niet duidelijk, 
maar we weten wel dat zijn enthousiasme over het werk van de organisatie 
zo groot was, dat hij zich voornam in eigen land vergelijkbare activiteiten 
te stimuleren.18

Marinus Jacobus Heule was op 11 mei 1886 in Amsterdam geboren als zoon 
van Hermanus Hendrik Johannes Heule (1843-1927) en Maria Jacoba Hooge-
weg (1846-1935). Hij was de zevende in een gezin van acht kinderen. Geloof 
speelde een belangrijke rol in de familie Heule. Volgens familieverhalen 
kwam Anna Elisabeth Koopman (1815-1900), Marinus’ oma van vaderskant, 
krachtdadig tot bekering. In 1838, toen Hermanus nog maar tien jaar oud 
was, werd ze weduwe. Naast de kleine bijdrage die zij van de gemeente 
Amsterdam en later van een diaconie ontving, moest ze een café drijven om 
haar gezin te kunnen onderhouden. In die periode zou ze plotseling tot geloof 
zijn gekomen, en dit geloof aan haar kinderen hebben doorgegeven.19 Zeker 
is dat het geloof in het gezin van haar zoon Hermanus een zeer belangrijke 
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rol speelde. Het gezin ging mee met de Doleantie, de kerkscheuring in de 
Nederlands Hervormde Kerk in 1886 onder leiding van Abraham Kuyper. 
Hermanus was bovendien een tijdlang ouderling.
   Toch was het vooral moeder Maria Hoogeweg die veel invloed op het ge-
loofsleven van haar gezin moet hebben uitgeoefend, bijvoorbeeld door vaak 
christelijke liederen met haar kinderen bij het orgel te zingen. Haar klein-
kinderen herinnerden zich later hoe ze op zondag met Marinus mee moesten 
naar oma, waar ze dan doodstil naar een preek op de radio moesten luisteren. 
Deden ze dat niet, dan sloeg oma hen met een pollepel op de vingers. Deze 
religieuze opvoeding speelde waarschijnlijk een belangrijke rol bij het feit 
dat drie zoons uit het gezin van Hermanus en Maria bij evangelisatiewerk 
betrokken raakten. Marinus Heule zou het Genootschap voor Bijbelversprei-
ding oprichten, zijn broer Hendrik de Bijbel Kiosk Vereniging en hun broer 
Hermanus Hendrik Johannes jr. had de zogenaamde Palestina-diorama’s in 
zijn bezit en stelde die open voor het publiek. De diorama’s bestonden uit een 
groot aantal afbeeldingen van het Heilige Land, die waren geschilderd door 
kunstenaar Sipke van der Schaar, door zijn huwelijk met Maria Jacoba Heule 
een zwager van de broers. Jarenlang trokken de diorama’s grote groepen 
bezoekers die een beeld van het Heilige Land wilden krijgen. De missionaire 
activiteiten van Hermanus Hendrik Johannes jr. vallen verder echter buiten 
het bereik van deze studie.20

   Vader Hermanus was in armoedige omstandigheden opgegroeid. Zijn vader 
Hendrik Johannes Heule was sigarenmaker geweest, maar door zijn overlij-
den op vijfendertig jarige leeftijd was het gezin nog behoeftiger geworden 
en zelfs van de armenzorg afhankelijk geraakt. Hermanus Heule wist echter 
werk te vinden in de bouw, mogelijk via zijn schoonvader Hendrik Christi-
aan Koopman, al is daar weinig over bekend. Koopman was opperman, een 
ongeschoolde bouwarbeider die kalk en stenen sjouwde op bouwplaatsen. 
Hermanus werd echter stukadoor, een activiteit waarnaar in de loop van 
de negentiende eeuw onder invloed van een veranderende bouwstijl meer 
vraag ontstond. Die veranderde bouwstijl uitte zich in verschillende ‘neo-
stijlen’, zoals de neorenaissance, waarbij meer elementen als stucwerk op 
de buitengevels moesten worden aangebracht.21 Of Hermanus Heule een 
volledig geschoold stukadoor was, of stukadoorsknecht is niet bekend. Wel 
is duidelijk dat hij in de bouw voldoende geld wist te verdienen, om zijn 
oudste zoon een opleiding te laten volgen. In de familie gaat het verhaal dat 
hij zijn zoon aanbood hem door te laten leren, op voorwaarde dat hij daarbij 
zijn afkomst niet zou verloochenen. Toen zijn zoon met een aantal vrienden 
door de stad liep en vader Hermanus tegenkwam, zou de zoon zich echter 
toch zo voor zijn vader hebben geschaamd, dat hij zijn hoofd wegdraaide. 
Dat incident zorgde ervoor dat de strenge Hermanus verontwaardigd zijn 
steun voor de studie introk, waardoor de oudste zoon zijn opleiding moest 
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afbreken. Ook zijn jongere zoon Marinus Heule had graag willen studeren, 
maar kreeg daarvoor de kans niet. Dit had echter met gezondheidsproblemen 
in zijn jeugd te maken.22

   Hermanus Heule wist waarschijnlijk uit de armoede op te klimmen dankzij 
de zogenaamde ‘revolutiebouw’, die zich in de tweede helft van de negen-
tiende eeuw ontwikkelde. Voordien werden nieuwe woningen vooral ge-
bouwd op bestelling van de toekomstige gebruiker, maar onder invloed van 
de sterke groei van de steden vanwege de industrialisatie veranderde dat in 
de tweede helft van de negentiende eeuw in hoog tempo. Daarbij speelde ook 
veranderingen binnen het bankwezen een rol. Banken gingen hypotheken 
verstrekken, waarmee de bouw van panden gerealiseerd kon worden. Daar-
door konden speculanten grond aankopen en daarop huizen laten bouwen, 
die dan aan de grote aantallen arbeiders die naar de steden trokken verhuurd 
konden worden. Kwaliteit van bouwen stond daarbij niet centraal. De bouw 
moest zo goedkoop en vooral zo snel mogelijk plaatsvinden, zodat de inves-
tering voor zowel bank als speculant spoedig geld op kon leveren. Daarom 
werd gekozen voor goedkope bouwtechnieken en inferieure materialen zoals 
vurenhout in plaats van eiken, terwijl dat laatste veel beter tegen rotting 
bestendig was. Arbeiders werden niet langer geselecteerd op het leveren van 
kwaliteit, maar uitsluitend op hun vermogen snel te kunnen werken. Oudere 
en zwakkere bouwarbeiders kregen het daardoor moeilijk. Bovendien werd 
het begrip revolutiebouw al snel synoniem voor uiterst slechte kwaliteit 
en onveiligheid. Het brandgevaar in de nieuwe woningblokken was bij-
voorbeeld groot. Branden konden in woningblokken in revolutiebouwstijl 
bijvoorbeeld snel om zich heen grijpen, doordat scheidingswanden zo dun 
waren dat branden op de zolders van het ene pand naar het andere konden 
doorslaan.23

   Ondanks de slechte naam bood de revolutiebouw voor de betrokkenen 
veel voordelen.

Noch de hypotheekbank, noch de grondspeculant, noch de bouwer 
liep veel risico. Bij een eventuele executie van het gebouwde kreeg de 
kredietgever bijna altijd zoveel terug als hij erin had gestoken. En de 
grondspeculant ontving als eerste zijn geld, zodra de bouwer de eerste 
termijn van de kredietgever had ontvangen. De bouwer tenslotte bezat 
meestal geen kapitaal, dus bij een eventueel faillissement wentelde hij het 
nadelige saldo op anderen af. Dat waren dan de leveranciers, de kleine 
werkbazen en de werklieden. De laatstgenoemden gingen meestal het 
schip in voor een klein bedrag, namelijk hun laatste weekloon.24

Niet alleen banken en speculanten profiteerden van de revolutiebouw. Ook 
ondernemende bouwlieden zagen de kansen die de grote vraag naar wonin-
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gen bood. Zij begonnen voor eigen rekening en risico huizen te bouwen, 
die werden doorverkocht of verhuurd. Dit kon goede winsten opleveren. 
Hermanus Heule wist zich op deze manier waarschijnlijk aan zijn afkomst 
te ontworstelen. Het is in ieder geval opmerkelijk dat verschillende van zijn 
zonen, waaronder Marinus en Hendrik, later in de vastgoedhandel terecht 
kwamen. Vader Hermanus Heule nam bovendien deel in enkele onroerend-
goed-maatschappijen, die werden opgericht door zijn zoons. Dat hij daarbij 
kapitaal inlegde dat hij eerder zelf had verdiend in de huizenhandel, is niet 
ondenkbaar.25

Aanvankelijk trad Marinus Heule niet in de voetsporen van zijn vader. Ook 
na zijn mislukte poging om als correspondent Frans, Duits en Engels aan het 
werk te komen en zijn terugkeer uit Groot-Brittannië ging hij niet in de bouw-
wereld aan de slag. Er moest echter wel brood op de plank komen en daarom 
zette Marinus samen met zijn zus Hermina Hendrika Johanna in Eindhoven 
een kleine textielhandel op. Hierdoor werden zijn plannen om in Nederland 
de bijbelverspreiding te stimuleren vooralsnog op de lange baan geschoven. 
Over de textielhandel in Eindhoven zijn slechts weinig gegevens bekend. 
Waarschijnlijk beheerde zijn zus de winkel, terwijl Marinus met een kar langs 
de deuren ging om waren te verkopen. De winkel lijkt geen doorslaand succes 
te zijn geworden. ‘Daar echter de winsten net zo groot waren als de te verkopen 
artikelen, zocht vader naar grotere voorwerpen met evenredige winstmoge-
lijkheden.’26 Die grotere voorwerpen waren huizen. Blijkbaar had Marinus 
met de textielhandel toch enig kapitaal weten te verdienen, dat hij – mogelijk 
geadviseerd door zijn vader – gebruikte om in vastgoed te investeren. Samen 
met zijn broer Hendrik kocht hij panden die vervolgens werden doorverkocht 
of verhuurd. Al snel hadden deze investeringen voldoende succes, zodat hij 
zich terug kon trekken uit de textielhandel en zich uitsluitend op het vastgoed 
kon richten. De broers kochten via door hen zelf opgerichte onroerendgoed-
maatschappijen, met namen als De Uitbreiding i en ii of Klein Succes i en ii, 
afzonderlijk of gezamenlijk panden aan. Ook hun vader en een derde broer, 
Hermanus Hendrik Johannes jr., namen soms in deze maatschappijen deel. 
De naam Heule moet daarom een bekende naam in het Amsterdamse vastgoed 
geweest zijn. Aan zakelijk inzicht bleek het de broers niet te ontbreken, ze 
verdienden al snel een vermogen in de vastgoedwereld. Dat geld zat echter 
vast in de panden, waardoor er periodes waren dat Marinus en ook zijn broer 
Hendrik zuinig moesten leven. Een dochter van Marinus herinnert zich dat 
haar vader haar moeder soms geen geld kon geven voor grotere aankopen, 
omdat hij eerst nog geld ‘los moest krijgen’. Haar moeder was daar niet altijd 
blij mee. Toch verdiende Marinus zoveel dat hij kort voor de geboorte van 
zijn zevende kind in 1928 met zijn gezin naar een grote villa in Bloemendaal 
kon verhuizen. Ook schafte hij al vroeg een auto aan.27
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Het beheer van zijn vastgoedinvesteringen kostte Marinus, nadat de eerste 
investeringen begonnen te renderen, relatief weinig tijd. Hij hoefde geen 
volle werkweek te maken om zichzelf te kunnen onderhouden. De tijd die 
hij overhield kon hij naar eigen inzicht besteden, maar verstrooiing bood 
de calvinistische Marinus geen bevredigend leven. Hij wilde die tijd liever 
besteden aan werk in het koninkrijk van God, waardoor hij de kans zag zijn 
plannen om de vorm van traktaatverspreiding van de sgm in Nederland te 
introduceren nieuw leven in te blazen. Naar eigen zeggen nam hij contact op 
met het Nederlands Bijbelgenootschap (nbg), met de vraag of hij voor deze 
organisatie aan bijbelverspreiding zou kunnen doen. Volgens Marinus deed 
het bijbelgenootschap goed werk, maar besteedde het nog te weinig aandacht 
aan bijbelverspreiding, vooral onder mensen die zichzelf geen bijbel konden 
veroorloven. Hij wilde daarom graag bijbelverspreidingswerk in opdracht 
van het nbg opzetten. Maar zijn verzoek werd door het bijbelgenootschap 
afgewezen. Marinus was teleurgesteld, maar liet zich door deze negatieve 
ervaring niet van zijn plannen weerhouden.28

Het Genootschap voor Bijbelverspreiding

Marinus besloot daarom zelf een bijbelverspreidingsorganisatie op te richten 
en zocht contact met enkele Amsterdamse predikanten om zijn plannen voor 
te leggen. Zij reageerden positief op het voornemen voor een nieuwe evan-
gelisatievereniging, zodat met hun steun op 27 september 1913 het Genoot-
schap voor Bijbelverspreiding kon worden opgericht. Marinus nam daarbij 
de dubbelfunctie van secretaris-penningmeester in het bestuur op zich. Hij 
zou bovendien leiding gaan geven aan de activiteiten van het genootschap, 
waardoor hij in de praktijk ook de functie van directeur vervulde, al werd 
zijn taak niet zo omschreven. De grote rol van Marinus binnen de organisatie 
lag voor de hand, gezien de middelen die hij in het evangelisatiewerk inves-
teerde en het feit dat hij dankzij zijn vastgoedinvesteringen in staat was zijn 
werk pro Deo voor het genootschap te verrichten. Het betekende echter dat 
Marinus een groot stempel op het beleid van de vereniging kon drukken, 
waardoor hij soms in staat was het beleid naar zijn hand te zetten. Voor het 
bestuur was het lastig om tegenwicht te bieden aan de grote invloed van 
Marinus, waardoor het al bij aanvang slechts een adviserende rol dreigde te 
krijgen. Die onregelmatigheid in de bestuurlijke verhoudingen zou vanaf 
de oprichting van het genootschap tot aan het vertrek van Marinus in de 
jaren vijftig blijven bestaan.29

   Voorzitter werd de hervormde predikant R.J. van der Meulen, die als 
predikantdirecteur van het Koning Willemshuis te Amsterdam al ervaring 
met evangelisatiewerk had. Het Koning Willemshuis was een vereniging 
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voor christelijk maatschappelijk werk in de Jordaan, die aan het eind van 
de negentiende eeuw was opgericht door de hervormde predikant C.S. van 
Adama Scheltema. Deze was in de jaren zestig begonnen met het houden 
van bijbellezingen in een huis aan de Tuinstraat, waar steeds meer Jordaners 
naar kwamen luisteren. Hij ontdekte echter dat de bewoners van de wijk 
behoefte hadden aan meer dan alleen bijbelkennis. In 1864 opende hij daarom 
een huis aan de Egelantierstraat, waar hij activiteiten voor kinderen en later 
ook volwassenen organiseerde. Het is interessant om te vermelden, dat Van 
Adama Scheltema het traktaat Haste to the Rescue van de Britse evangeliste 
Julia Wightman vertaalde, om met de opbrengst daarvan bij te dragen aan 
de aankoop van het pand. Wightman werkte onder de arbeidersbevolking 
van de Engelse stad Shrewsbury, waar ze zich vooral bezig hield met de 
bestrijding van drankmisbruik, een activiteit die ook van Van Adama Schel-
tema veel aandacht zou krijgen. In het aangekocht pand, dat de naam Ko-
ning Willemshuis kreeg, liet Van Adama Scheltema kinderen handwerken, 
terwijl hun ouders er konden leren lezen en schrijven. Het was één van de 
vele negentiende eeuwse organisaties die door volksverheffing de armoede 
en de ernstige maatschappelijke gevolgen daarvan wilden bestrijden. Van 
der Meulen werd in 1913 directeur van de vereniging Koning Willemshuis, 
waarschijnlijk kort voor het Genootschap voor Bijbelverspreiding werd 
opgericht. Van der Meulen bleef tot 1919 voor het Koning Willemshuis 
werken, maar bleef ook daarna lid van het bestuur van het Genootschap 
voor Bijbelverspreiding.30

   Over de samenstelling van de rest van het bestuur is weinig bekend. 
Hoewel uit de stukken duidelijk wordt dat er meerdere predikanten in het 
bestuur zaten, vallen hun namen niet met zekerheid te achterhalen. Wel is 
het zeer waarschijnlijk dat Marinus’ broer Hendrik al in 1913 lid van het 
bestuur werd. Hij was zoals gezegd jarenlang betrokken bij het werk van 
het genootschap, totdat de broers in de jaren dertig onderling in conflict 
raakten en Hendrik een eigen evangelisatievereniging oprichtte. Predikan-
ten zouden binnen het bestuur jarenlang een belangrijke rol blijven spelen. 
Tot ver na de oorlog was het een ongeschreven regel, dat de voorzittersha-
mer in handen van een predikant was. Het bestuur bestond tot ver na de 
Tweede Wereldoorlog bovendien voor minstens de helft uit predikanten. 
Dit zorgde ervoor dat de vereniging gemakkelijker kerkelijke steun kon 
verwerven, maar bleek in de loop der jaren als nadeel te hebben dat lang niet 
alle predikanten voldoende inzicht in de zakelijke kant van de organisatie 
hadden, waardoor het beleid nadrukkelijk in handen van Marinus bleef 
liggen. Naast het bestuur werden ten slotte nog verschillende ‘eereleden’ 
benoemd, die een comité van aanbeveling vormden. Verschillende bekende 
personen, met name uit de gereformeerde wereld, verbonden zich op die 
manier aan de vereniging. Onder hen waren prof. dr. G.H.J.W.J. Geesink, 
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hoogleraar Ethiek aan de Vrije Universiteit, de gereformeerde predikant K. 
Fernhout, de bekende auteur A.J. Hoogenbirk en de hervormde predikant 
J.H. Wiersma.31

   In de notulen van de eerste bestuursvergadering werd nadrukkelijk vast-
gelegd dat het Genootschap voor Bijbelverspreiding ‘in de geest van de 
Script[ure] Gift Mission te London’ was opgericht. Ook de doelstelling van 
het genootschap was ontleend aan de sgm en werd in de statuten vastgelegd 
als: ‘de verspreiding van Gods Woord, of gedeelten daarvan, bij hoogere en 
lagere standen, zonder andere verklaringen dan illustraties’.32 Dat doel wilde 
de vereniging bereiken door overal waar dat was toegestaan de bijbel, of 
gedeelten daarvan, aan het publiek aan te bieden, zodat de bijbel voor zoveel 
mogelijk mensen binnen handbereik zou komen. Verder wilde het genoot-
schap ‘de onkunde omtrent of den tegenstand tegen de Bijbel door kennis-
name van den inhoud des Bijbels […] breken’.33 Naast het verspreiden van 
bijbels en traktaten, probeerde men dat doel onder meer te bereiken door het 
uitschrijven van bijbelse puzzels voor kinderen, waarmee kleine prijzen te 
winnen waren. Hoewel het niet nadrukkelijk in de statuten of het ‘reglement 
van orde’ was opgenomen, werd er bij de start van de vereniging bovendien 
nadrukkelijk voor gekozen om de bijbels en andere evangelisatielectuur net 
als de sgm zoveel mogelijk gratis te verspreiden. De bedoeling was mensen 
zo laagdrempelig mogelijk met de bijbel kennis te laten maken, dus moesten 
daar zo min mogelijk kosten aan verbonden zijn. Bijbels en Nieuwe Testa-
menten werden door het genootschap bij het nbg gekocht, maar het Genoot-
schap voor Bijbelverspreiding liet zelf de geïllustreerde bijbelgedeelten in 
de lijn van de sgm drukken. De uitgaven werden vervolgens deels door het 
genootschap verspreid, terwijl daarnaast een belangrijk deel ter beschikking 
werd gesteld aan predikanten en plaatselijke evangelisatiecommissies die de 
lectuur verspreiden op adressen waar daaraan behoefte bestond. Vanaf de 
jaren twintig werd de vereniging commerciëler en werd aan evangelisatie-
commissies steeds vaker een bijdrage voor het geleverde materiaal gevraagd. 
Doel bleef echter altijd om de uitgaven zo goedkoop mogelijk aan te bieden, 
omdat een brede verspreiding van de lectuur centraal bleef staan.
   In het eerste jaar van bestaan kon het genootschap al een aanzienlijke 
hoeveelheid lectuur verspreiden. Aan het bestuur werd gemeld dat er ruim 
600.000 bijbelgedeelten verspreid waren. De accountant maakte in zijn eer-
ste verslag bovendien melding van een gunstige financiële situatie. In 1914 
breidde het genootschap haar werk daarom uit, door materiaal voor zondags-
scholen te gaan verzorgen. De vereniging hechtte belang aan dit werk, omdat 
ze in kinderen een belangrijke doelgroep zag. Kinderen stonden meer dan 
volwassenen open voor de bijbelse verhalen en waren daarom makkelijker 
te bereiken. Bovendien konden zij het materiaal mee naar huis nemen, waar-
door ze er ook hun ouders mee in aanraking konden brengen. Op die manier 
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bestond er meer openheid voor evangelisatielectuur, dan als die rechtstreeks 
aan volwassenen werd uitgedeeld. Om zondagsscholen en evangelisatiecom-
missies zo goed mogelijk te bedienen, begon het genootschap daarvoor al 
in de jaren tien materialen te laten drukken, zoals zogenaamde belonings-
plaatjes, kaarten en wandteksten. Ook gaf het genootschap korte traktaatjes 
uit, over onderwerpen als kerkgang, vloeken, of met troostwoorden voor 
moeilijke tijden in het leven.
   Net als bij volwassenen probeerde het genootschap zich nadrukkelijk te 
richten op kinderen uit de arbeidersklasse. De bedoeling was om kinderen 
te bereiken die van huis uit slechts zelden met kerk en bijbel in aanraking 
kwamen. Een mooi voorbeeld vormt een prijsvraag, die het Genootschap 
voor Bijbelverspreiding twee jaar na haar oprichting uitschreef. De prijzen 
bestonden uit enkele schilderijen, die zeer waarschijnlijk door Marinus’ 
broer Hendrik beschikbaar waren gesteld. De prijsvraag werd echter niet, 
zoals verwacht mocht worden, in een van de christelijke dag- of weekbladen 
geplaatst, maar in het socialistische Het Volk. De kinderen werd onder andere 
gevraagd een aantal teksten op te zoeken in de bijbel, waarbij er duidelijk was 
geprobeerd de zoektocht niet te moeilijk te maken. Zo werden de kinderen 
voorzichtig op het spoor gezet hoe ze de gevraagde Bijbelteksten zouden 
kunnen vinden. ‘Zooals men weet heeft men vooraan in iederen bijbel een 
register met vermelding van de Bijbelboeken, waardoor het opzoeken van 
bijbelgedeelten zeer gemakkelijk is.’34 Later zou Marinus Heule zich door 
middel van een nieuwe vereniging nog specifieker op deze doelgroep gaan 
richten, maar daarover later meer.
   De eerste uitgaven van het genootschap vertoonden sterke overeenkom-
sten met het materiaal dat door de sgm werd uitgegeven. Hoewel dit moeilijk 
valt na te gaan, omdat de uitgaven uit de beginjaren van het Genootschap 
voor Bijbelverspreiding onvolledig bewaard zijn gebleven, nam het genoot-
schap aanvankelijk waarschijnlijk traktaten (zoals de geïllustreerde bijbelge-
deelten) van de sgm over in een Nederlandse vertaling. Al snel begon Mari-
nus echter ook bijbelgedeelten uit te geven waarvoor hij zelf de illustraties 
verzorgde, onder meer prenten die door zijn zwager Sipke van der Schaar 
getekend waren. Later verschenen er ook traktaten die door de bestuursle-
den en bij hoge uitzondering door Marinus waren geschreven. De traktaten 
bestonden uit een beperkte hoeveelheid tekst, meestal vooral bestaand uit 
bijbelverzen, die op goedkoop papier gedrukt werden om de prijs zo laag 
mogelijk te houden. Daarnaast liet de vereniging een ‘dagblokkalender’ ver-
schijnen: een scheurkalender waarop voor iedere dag een bijbeltekst met 
een korte meditatie stond. De kalender werd één van de langstlopende en 
bestverkochte producten van de vereniging, die in heel wat huishoudens aan 
de muur moet hebben gehangen. De vereniging zag de kalender niet alleen 
als middel om de achterban aan zich te binden, maar ook als een uitermate 
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geschikt evangelisatiemiddel. Daarom werd de kalender regelmatig gratis 
huis-aan-huis verspreid, waarbij de verspreiders wel een kleine collectebus 
meekregen om eventuele vrijwillige giften voor de kalender te kunnen ac-
cepteren. Marinus zette onder meer zijn eigen kinderen in om de kalenders 
te verspreiden.35

Het Congres voor Gereformeerde Evangelisatie

Nadat Marinus Heule in Groot-Brittannië enthousiast was geworden over het 
werk van de sgm, had het meer dan zes jaar geduurd voordat hij zijn plannen 
voor een vergelijkbare organisatie in Nederland in daden kon omzetten. Of 
hij in die periode in contact bleef staan met de sgm is helaas niet bekend, 
het archief biedt daarover geen duidelijkheid. Dat geldt ook voor de vraag 
of de sgm door hem op de hoogte werd gesteld van de oprichting van een 
Nederlandse vereniging. De overname van materialen van de sgm door het 
Genootschap voor Bijbelverspreiding suggereert in ieder geval dat er na 
verloop van tijd contacten moeten zijn geweest, onder meer over de rechten 
van deze uitgaven. Naar aanleiding van de oprichting van het Nederlandse 
genootschap is echter geen enkele reactie vanuit Londen bekend. Hoewel 
Marinus door het werk van de sgm was geïnspireerd, kwam er dus geen of-
ficiële verbinding tussen beide organisaties tot stand, het Genootschap voor 
Bijbelverspreiding vormde geen Nederlandse tak van de sgm.36

   Het genootschap paste daarmee uitstekend binnen de ontwikkelingen die 
zich in het religieuze verenigingsleven aan het einde van de negentiende 
eeuw hadden voorgedaan. De Angelsaksische inspiratie van het Nederlandse 
verenigingsleven was daarbij zeker niet verdwenen, maar was wel minder 
rechtstreeks dan aan het begin van de eeuw. Hadden Engelse organisaties 
aanvankelijk actief geholpen bij het opzetten van Nederlandse equivalenten, 
aan het einde van de negentiende eeuw werden verenigingen weliswaar 
naar Brits voorbeeld, maar op Nederlands initiatief opgericht. De oprichting 
van het Genootschap voor Bijbelverspreiding was dan ook zeker niet uit-
zonderlijk in deze periode. Toch zijn daarover enkele interessante vragen te 
stellen. Was het toeval dat de vereniging op dit moment, kort voor de Eerste 
Wereldoorlog werd opgericht? En waarom richtte Marinus Heule aan het 
begin van de twintigste eeuw een nieuwe organisatie voor bijbel-en trak-
taatverspreiding op, terwijl dergelijke organisaties, ook in het Nederlandse 
religieuze verenigingsleven, al ruim vertegenwoordigd waren?
   Om met de eerste vraag te beginnen, toeval speelde zeker een rol bij het 
feit dat het Genootschap kort voor de Eerste Wereldoorlog werd opgericht. 
Marinus Heule had al in 1906 kennisgemaakt met het werk van de sgm, 
maar zijn plannen voor een eigen organisatie nog enkele jaren laten rijpen, 
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voordat hij in de gelegenheid was ze ten uitvoer te brengen. De vertraging 
tussen zijn in Engeland opgevatte plan en de oprichting van het Genootschap 
voor Bijbelverspreiding in 1913, hield vooral verband met zijn financiële 
situatie. Pas nadat hij als vastgoedinvesteerder voldoende vermogen had 
opgebouwd, kon hij het zich veroorloven veel tijd aan bijbelverspreiding 
te besteden.
   Toch zijn er signalen dat evangelisatie in hernieuwde belangstelling stond. 
Daarbij werd ook vanuit de kerken steeds meer interesse in missionair werk 
getoond. Het is bijna te toevallig, dat Marinus Heule zijn genootschap op-
richtte in hetzelfde jaar waarin ook een groot gereformeerd evangelisatie-
congres werd georganiseerd. Zijn naam is weliswaar niet terug te vinden 
op de deelnemerslijst die achterin de handelingen van het congres stond 
afgedrukt, maar mogelijk bezocht zijn vader of broer het congres wel. Op 
de lijst komt een N.H.J. Heule te Amsterdam voor, maar voor zover ik heb 
kunnen nagaan was er binnen de familie Heule op dat moment niemand met 
de initialen N.H.J. Het is echter mogelijk dat het om een verschrijving gaat, 
Marinus’ vader en een van zijn broers deelden de initialen H.H.J en zouden 
het congres gezien de gereformeerde achtergrond van de familie en hun in-
teresse in evangelisatiewerk zeker kunnen hebben bezocht. Bovendien werd 
in de christelijke pers uitgebreid verslag gedaan van het congres, waardoor 
Marinus zeker op de hoogte zal zijn geweest van het evangelisatiecongres. 
Het is daarom niet ondenkbaar dat zijn definitieve beslissing om zijn Genoot-
schap voor Bijbelverspreiding op te richten, enkele maanden na het congres 
genomen, mede werd beïnvloed door deze belangrijke bijeenkomst.37

   Het initiatief voor het gereformeerde evangelisatiecongres kwam van de ge-
reformeerde zondagsschoolvereniging ‘Jachin’. Op het veertigjarig jubileum 
van de vereniging in 1911 was de gedachte opgekomen om een grootschalig 
congres over evangelisatie in gereformeerde kring te organiseren. Jachin had 
hiervoor steun gekregen van het gereformeerd traktaatgenootschap ‘Filip-
pus’ en verschillende andere gereformeerde evangelisatieverenigingen. Het 
congres werd in april 1913 gehouden en bezocht door vertegenwoordigers 
van kerkenraden, classes en evangelisatieverenigingen, maar ook door par-
ticulieren. Het congres werd als een succes beschouwd, de opkomst overtrof 
de verwachtingen en ook de recensies waren positief.

Door geheel de pers is uitgesproken, dat het Congres voor Gereformeerde 
Evangelisatie, als een eerste proeve in dezen vorm, uitnemend geslaagd 
is. […] Het besef is verlevendigd van de heilige, helaas, vooral in de 
laatste tijden al te weinig behartigde, roeping, die op de Kerken en haar 
leden rust: het Evangelie te brengen tot de groote scharen in stad en 
land, die leven en sterven zonder de kennis van den éénigen Naam ter 
zaligheid.38
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Op het congres werd geprobeerd het hele veld van evangelisatiewerk te 
bestrijken, en de besproken onderwerpen liepen dan ook uiteen van in-
leidende lezingen over grote thema’s als ‘de roeping der kerk in zake den 
Evangelisatiearbeid’ tot praktische besprekingen van strandevangelisatie, 
evangelisatie onder militairen, onder zieken, in grote steden en op het plat-
teland. Natuurlijk kon ook het thema bijbel- en traktaatverspreiding niet 
onbesproken blijven. Een terugkerende vraag was of de verschillende vor-
men van evangelisatiewerk nu onder toezicht van de kerk moesten vallen 
of door particulieren in verenigingsverband konden worden uitgevoerd. De 
gereformeerden neigden er naar de kerk zoveel mogelijk de leiding te geven 
op dit terrein, maar zagen onder meer bijbel- en traktaatverspreiding als een 
terrein dat aan particulieren kon worden overgelaten. Niet geheel toevallig 
gold dit volgens de gereformeerden vooral voor evangelisatiewerk dat van 
oudsher al door religieuze verenigingen was georganiseerd.
   In de lezingen klonk ook urgentie door:

Indien ik u te wijzen had op uw aller roeping om aan dezen arbeid der 
Evangelisatie deel te nemen, dan zou het niet moeilijk vallen, met aan-
grijpende voorbeelden en pakkende cijfers den noodstand van onze 
van Christus vervreemde maatschappij u te schilderen, met bezielende 
woorden u op te wekken tot een heiligen kruistocht tegen de machten 
der duisternis, en dan was ik vooruit wel verzekerd van uw aller inspan-
ning en sympathie.39

De karakterisering van evangelisatiewerk als een kruistocht toont aan dat bij 
sommige deelnemers het gevoel leefde dat er bij het evangelisatiewerk iets 
op het spel stond. Het evangelisatiecongres kwam mede voort uit een gevoel 
van zorg over de christelijke samenleving. Liep de christelijke samenleving 
het risico te verdwijnen onder invloed van moderne verschijnselen als in-
dustrialisering, maar ook communisme en socialisme?

‘Een heroïeke poging om het verloren terrein te herwinnen’

Daarmee was de periode waarin het gereformeerde evangelisatiecongres 
werd gehouden en Marinus Heule zijn genootschap oprichtte, een andere 
dan waarin veel van de negentiende eeuwse religieuze verenigingen tot stand 
waren gekomen. Zeker in de Angelsaksische wereld werd de evangelicale 
beweging in de eerste helft van de negentiende eeuw gekenmerkt door een 
groot optimisme, dat de missionaire activiteiten van de evangelicals had ge-
stimuleerd. De activiteiten op het zendingsveld gaven aanleiding te geloven 
in een toenemende invloed van de christelijke beschaving in de wereld. Dit 
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optimisme werd mede gevoed door het geloof in vooruitgang en in de supe-
rioriteit van de westerse beschaving, waardoor het begin van de negentiende 
eeuw werd gekenmerkt. Aan het eind van de eeuw had deze optimistische 
stemming echter plaatsgemaakt voor een meer ambivalente houding. Hoewel 
de westerse wereld nog steeds werd beschouwd als hoogtepunt van bescha-
ving, viel er ook een zeker pessimisme over die beschaving te bespeuren. 
Oswald Spengler zou die stemming uiteindelijk vangen in zijn bekende werk 
Der Untergang des Abendlandes, waarvan het eerste deel enkele maanden 
voor het einde van de Eerste Wereldoorlog verscheen. Maar het pessimisme 
was al voor de eeuwwisseling ontstaan. De enorme snelheid waarmee ont-
wikkelingen zich in deze periode voltrokken, niet alleen op technologisch, 
maar ook op maatschappelijk en geopolitiek terrein, riepen de vraag op of 
de westerse beschaving niet ten onder zou gaan. Zo was de overwinning 
van de Japanners in de Russich-Japanse oorlog in 1905 een schok voor het 
westen, omdat die aantoonde dat het ‘oosten’ in opkomst was en na eeuwen 
van westerse expansieve politiek een machtsfactor van betekenis zou kun-
nen gaan vormen. Gebeurtenissen als deze leken een bevestiging van twijfels 
over de westerse beschaving, die al eerder wortel hadden geschoten. Voor 
de periode rond de overgang naar de twintigste eeuw was dan ook de term 
‘Fin de siècle’ gemunt, die uitdrukking gaf aan de heersende onzekerheid 
over de toekomst.
   Ook de evangelicals werden beïnvloed door deze meer pessimistisch inge-
stelde houding. Terwijl tot halverwege de negentiende eeuw een postmil-
lenialistische verwachting had gedomineerd onder de evangelicals, begon 
zoals eerder gesteld aan het eind van de eeuw een premillennialistische visie 
opgang te maken. Volgens het postmillennialistische standpunt, zou het dui-
zendjarig rijk een bloeiperiode voor de kerk op aarde zijn, voordat Christus 
wederkwam. De premillennialisten gingen er daarentegen vanuit dat het 
einde der tijden niet gekenmerkt zou worden door een bloeiperiode van de 
kerk, maar door grote verdrukkingen voorafgaand aan de wederkomst. Pas 
na de wederkomst zou dan het duizendjarig rijk aanbreken. Dit was een 
veel somberder visie op de nabije toekomst, dan evangelicals van eerdere 
generaties hadden gekoesterd. Die sombere toekomstvisie had bovendien 
grote gevolgen had voor de manier waarop missionair werk werd gezien.40

Premillennial mission theorists of the late nineteenth century believed 
that they were living in the last days before Christ’s return. The impli-
cation for mission theory of their “end time” hopes was a single-minded 
emphasis on evangelization. Proclamation of the gospel took precedence 
over such traditional missionary activity as education and medicine. 
Premillennialists grew impatient with the educational requirements and 
the social reform emphasized by denominational missions because they 
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seemed to be delaying the proclamation of the Word and the subsequent 
gathering in of true believers before time ran out and Jesus returned. […] 
Premillennialist visionaries, who were in a hurry to preach to the world 
and felt they either could not or should not wait for denominational 
support, began to found independent missions.41

De vraag is wat er in Nederland van deze ontwikkelingen merkbaar was. 
In veel opzichten gingen ze aan Nederland voorbij. Zo valt er aan het eind 
van de negentiende eeuw zeker geen stijgend aantal religieuze verenigingen 
waar te nemen, die werkten volgens het ‘faith principle’. Het Genootschap 
voor Bijbelverspreiding werkte zeker niet volgens deze methode. Marinus 
Heule had voldoende vermogen om zelf in het werk te investeren, en begon 
daarnaast meteen na de oprichting in september 1913 met fondsenwerving 
voor het genootschap.
   In het merendeel van de Nederlandse kerken speelde de verschuiving 
van postmillennialistische naar premillennialistische verwachtingen, en de 
daaruit voortvloeiende aandacht voor de wederkomst en het einde der tij-
den, geen rol. Verwachtingen van een duizendjarig rijk pasten niet binnen 
de lijn van de belijdenisgeschriften, die door gereformeerden en binnen 
de orthodoxe flanken van de hervormde kerk nog steeds als fundament 
van de geloofsleer werden beschouwd. Er waren wel individuen, zoals de 
liedschrijver en evangelist Johannes de Heer, die zich aan het begin van de 
twintigste eeuw met bijbelse toekomstperspectieven gingen bezighouden, 
maar zijn opvattingen werden door de traditionele kerken niet gedeeld. De 
Heer onderhield contacten met evangelicals uit de Angelsaksiche wereld, 
die hij onder meer tijdens zijn reizen naar Groot-Brittannië sinds 1904 had 
ontmoet, en zijn interesse in eschatologische onderwerpen kwam mede uit 
deze contacten voort.
   De Heers opvattingen werden binnen de traditionele kerken echter afge-
wezen. Bekende gereformeerde theologen als K. Dijk wezen verwachtingen 
van een duizendjarig rijk stelselmatig af, ook al was hij mild over Johannes 
de Heer bij wie hij goede bedoelingen ontwaarde. Een andere scherpe gere-
formeerde criticus was K. Schilder. ‘Van de exegese van Johannes de Heer 
en van diens ‘Amerikaansche wijsheid’ moest Schilder niets hebben. Tegen 
‘den leider van het Nederlandsche adventisme’ en combinaties van het boek 
Openbaring en de krant bracht Schilder in dat men ‘de wereld niet meer in 
stukjes (kon) knippen en alle gebeurtenissen niet meer thuis brengen onder 
rubriek zooveel, paragraaf zooveel, van het boek der toekomst’.’42 Opvallend 
is dat verwachtingen van een duizendjarig rijk, zoals hier bij Schilder, vaak 
als Amerikaans gedachtegoed werd beschouwd en dat dit geen positieve 
connotatie had.
   Hoewel verwachtingen van een duizendjarig rijk in de traditionele ker-
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ken omstreden waren, groeide aan het begin van de twintigste eeuw de 
belangstelling ervoor onder gewone kerkleden. Gert van Klinken stelt bij-
voorbeeld vast dat zich in gereformeerde kringen tijdens het Interbellum 
een opleving van het chiliasme voordeed, ondanks afwijzende reacties van 
de kerkleiding en gereformeerde theologen. Vooral De Heers letterlijke ma-
nier van bijbellezen, ook als het ging om profetiën over de toekomst, sprak 
gereformeerde kerkleden aan. De Heer werd door gereformeerde theologen 
regelmatig bekritiseerd, maar niet nadrukkelijk veroordeeld. Dat had onder 
meer te maken met het feit dat ‘de kerken in een tijd van langzaam maar 
toch ontegenzeggelijk voortgaande secularisatie de steun van de Maranatha-
evangelisatie, die zich nooit opwierp als een alternatief voor de kerken, niet 
konden missen.’43

   Premillennialistisch gedachtegoed speelde in Nederland dan ook geen rol 
van betekenis. Toch viel er ook hier een sombere toekomstverwachting te 
bespeuren. Zorgen over het christendom werden bijvoorbeeld op het ge-
reformeerde evangelisatiecongres in 1913 geuit. Evangelisatie was nodig 
om wat werd ervaren als de uitholling van het christelijke karakter van de 
samenleving tegen te gaan. Daarover werd in opvallende militaire termen 
gesproken:

Waar in alle landen en bij alle volkeren, na diepe inzinking en achteruit-
gang van het Christendom, de scharen der Christusbelijders zich thans 
opmaken tot de heroïeke poging om het verloren terrein te herwinnen, 
tegenover de stroom van het ongeloof een dam op te werpen, de banier 
van het Evangelie weer in het midden van het volksleven te planten en 
den balsem der Goddelijke genade aan de verbrokenen en verslagenen 
van hart te brengen, daar zou het een schande wezen, wanneer wij, Ge-
reformeerden, niet meededen in dien nobelen wedloop en niet poogden, 
in alles overtreffende liefde daarbij zelfs de eersten te zijn.44

Men was zich bewust van alle energie die in de negentiende eeuw in missio-
nair werk was gestoken, maar er leek sprake van een besef dat dit mogelijk 
onvoldoende zou zijn om de kerken voor verval te behoeden en dat op dit 
terrein daarom meer inzet nodig was, ook vanuit de kerken.
   Ook binnen de Nederlandse Hervormde Kerk werd toenemende aandacht 
voor evangelisatiewerk zichtbaar. In het voorjaar van 1914 werd door de 
synode een kerkelijke conferentie georganiseerd, waarbij over twee punten 
gesproken zou worden. Het eerste thema was de meer kerkelijk intern ge-
richte vraag of de proponentsformule en belijdenisvragen aangepast moesten 
worden. Het tweede punt op de agenda ging echter over evangelisatiewerk. 
Wat kon de hervormde kerk doen om het evangelie te brengen onder de van 
de godsdienst vervreemden? Nog sterker dan bij het gereformeerde congres 
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werd tijdens deze bijeenkomst zorg over de toekomst van de kerk zichtbaar. 
Een van de sprekers, de Rotterdamse predikant J.H.C. Scholten, somde op 
waarom de kerk er in zijn ogen zorgelijk aan toe was.

Het kerkelijk leven is vooral in de groote steden treurig. Ik ga u niet 
vermoeien met cijfers, maar de statistieken wijzen uit, dat in het algemeen 
het zielenaantal, dat tot de Hervormde Kerk behoort, achteruit gaat, 
evenals het getal kerkbezoekers, dat de godsdienstoefeningen bijwoont, 
deelneemt aan het Heilig Avondmaal of den kinderdoop laat toedienen. 
Als illustratie diene het volgende, dat in 1869 nog tot de Hervormde 
Gemeente te Amsterdam de helft van de bewoners, thans slechts een 
derde deel behoort. Wel is waar heeft de Afscheiding van ‘86 een be-
langrijken invloed hierop gehad, maar toch is in de laatste tien jaren de 
achteruitgang het sterkst. In 1869 werden op de 1000 Hervormden 30 
personen gedoopt, in 1909 slechts 18.45

Scholten constateerde ook dat de pogingen om de ‘godsdienstig vervreem-
den’ te bereiken tekort schoten, en dat de kerk meer naar buiten zou moeten 
treden om deze moeilijk bereikbare groep terug te winnen.

Allerminst is het mijn voornemen in deze stelling den arbeid der kerk als 
van weinig waarde te beschouwen. Er gaat van haar grooten zegen uit: 
Denken wij slechts aan het kanselwerk, wijkarbeid, bijbel- en volkslezin-
gen, het jeugdwerk, ziekenverzorging, kinderzorg enz. Ondanks al dit 
werk – echter moeten wij erkennen, dat nog zeer velen tot nog toe niet 
worden bereikt. Tot de verkondiging voelen zij zich niet aangetrokken, 
daar zij deze niet verstaan door gemis aan bijbelkennis en het besef van 
de geestelijke dingen. Zelfs een populaire evangelieprediking gaat aan 
hen nog voorbij.46

Tijdens de conferentie werd uiteindelijk het voorstel gedaan een speciale 
commissie voor evangelisatiewerk vanuit de hervormde kerk op te richten, 
al lijken de plannen daarvoor na enkele jaren verzand te zijn. Desondanks to-
nen bijeenkomsten als deze aan dat er binnen de kerken groeiende aandacht 
was voor evangelisatiewerk en dat de noodzaak daarvan in toenemende mate 
werd gevoeld.47

   Het is moeilijk te beoordelen of Marinus Heule bij de oprichting van het 
Genootschap voor Bijbelverspreiding werd beïnvloed door deze meer al-
gemene sombere stemming over de christelijke beschaving, die er rond de 
overgang naar de twintigste eeuw heerste. Er zijn duidelijke aanwijzingen 
dat Marinus Heule enkele jaren na de oprichting van het Genootschap voor 
Bijbelverspreiding bezorgdheid koesterde over kerkverlating en verschil-
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lende bedreigingen zag voor de toekomst van het christendom. Die be-
zorgdheid zette hem er in 1924 zelfs toe aan om een nieuwe vereniging op 
te richten, de Paulus-Vereeniging ter Verbreiding van het Evangelie tegenover 
het Toenemend Ongeloof. Dat was echter na de Eerste Wereldoorlog, die het 
vooruitgangsdenken en het geloof in de superioriteit van de christelijke 
beschaving in de hele westerse wereld had geschokt, en na de Russische 
Revolutie, waarbij de communisten onder meer de maatschappelijke invloed 
van de kerken hadden gebroken en religieuze uitingen onderdrukten. Het is 
niet ondenkbaar dat deze gebeurtenissen impact hadden op de houding van 
Marinus Heule en hem een pessimistische kijk op de toekomst gaven, meer 
dan toen hij in 1913 het Genootschap voor Bijbelverspreiding oprichtte.

Intermezzo: 1914-1918

Opvallend in dit verband is, dat Marinus’ genootschap nauwelijks aandacht 
besteedde aan de Eerste Wereldoorlog. Het is natuurlijk goed mogelijk, dat dit 
verband hield met het feit dat de vereniging nog in opbouw was. Aanvankelijk 
werden nog geen eigen teksten voor traktaten geschreven, de focus lag in de 
eerste jaren na oprichting vrijwel uitsluitend bij de uitgave van geïllustreerde 
bijbelgedeelten. Ook bij de verspreiding van het materiaal lijkt de jonge ver-
eniging echter nauwelijks speciale aandacht aan de oorlogsomstandigheden 
te hebben besteed. Het is op basis van de bronnen moeilijk te beoordelen 
onder wie het materiaal van het Genootschap voor Bijbelverspreiding precies 
verspreid werd, onder meer omdat een aanzienlijk gedeelte via predikanten 
en evangelisatiecommissies zijn bestemming vond. De beschikbare bronnen 
tonen echter nauwelijks speciale activiteiten naar aanleiding van de oorlog aan, 
tijdens bestuursvergaderingen kwam het onderwerp op een of hooguit twee 
uitzonderingen na zelfs nooit ter sprake. Dat het Genootschap voor Bijbelver-
spreiding dit thema in feite negeerde, wekt verbazing. Niet alleen werden in 
augustus 1914 duizenden Nederlandse militairen opgeroepen, die de rest van 
de oorlog gemobiliseerd zouden blijven, daarnaast werd ons land overspoeld 
door grote groepen Belgische vluchtelingen, van wie er uiteindelijk meer dan 
een miljoen door Nederland zouden worden opgenomen. Zowel de militairen 
als de vluchtelingen, die in verschillende kampen verspreid over het hele land 
werden opgevangen, vormden groepen die bij uitstek voor bijbelverspreiding 
in aanmerking kwamen.
   Bovendien contrasteerde de passieve houding die de vvhs op dit terrein 
aangenomen lijkt te hebben, sterk met haar Britse inspiratiebron de sgm. Deze 
was tijdens de Eerste Wereldoorlog zeer actief, en verspreidde meer dan 43 
miljoen bijbelgedeelten onder militairen. Zoals eerder aangehaald had de sgm 
een traditie op dit gebied, want al tijdens de tweede Boerenoorlog waren ze 
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begonnen met de uitgave van een ‘Soldier’s New Testament’. Dankzij dit 
initiatief was de sgm in contact gekomen met de Naval and Military Bible 
Society, waarmee de organisatie in 1910 was samengegaan. Tijdens de Eerste 
Wereldoorlog werden zowel losse evangeliën als nieuwe testamenten onder 
militairen verspreid, waarin een handgeschreven boodschap was afgedrukt 
van de Britse oorlogsheld Lord Roberts, die naam had gemaakt tijdens de 
Brits-Afghaanse en Boerenoorlog.48

   Natuurlijk verkeerde het Genootschap voor Bijbelverspreiding van Mari-
nus Heule tijdens de Eerste Wereldoorlog in een hele andere positie dan de 
sgm, omdat Nederland niet tot de oorlogvoerende partijen behoorde en zijn 
organisatie nog in opbouw was, terwijl de sgm door de recente fusie met 
de Naval and Military Bible Society al expertise op dit terrein in huis had. 
Toch blijft het opmerkelijk dat het genootschap zo weinig initiatief nam op 
dit terrein. Slechts een keer werd in een vergadering direct aan de oorlog 
gerefereerd, toen de hulp ter sprake kwam die kort na het uitbreken van de 
oorlog werd gegeven aan gewonden die in Maastricht werden opgevangen. 
Waaruit die hulp bestond wordt uit de bronnen echter niet duidelijk.49 Mo-
gelijk had dit te maken met het feit dat het Genootschap voor Bijbelversprei-
ding haar activiteiten in de eerste jaren na zijn oprichting hoofdzakelijk op 
Amsterdam concentreerde. Daardoor viel hulp aan onder meer de Belgische 
vluchtelingen misschien buiten haar bereik.
   Wat betreft de Nederlandse militairen is het denkbaar dat de vereniging 
voor deze groep vooral een taak voor de kerken zag weggelegd, waarvoor 
het genootschap graag materialen beschikbaar wilde stellen, maar geen 
verspreidingsactiviteiten op dit terrein wilde ontplooien. Een aantal jaren 
later ondervond een andere evangelisatievereniging, de in 1921 opgerichte 
Vereeniging voor Evangelisatie “De Autozending in Nederland”, dat de 
kerken arbeid onder dienstplichtige militairen inderdaad als hun terrein 
beschouwden. Bij de oprichting van De Autozending was aangekondigd 
dat de vereniging zich onder meer zou richten op evangelisatie onder mili-
tairen, maar daarop kwam van verschillende zijden kritiek. Zo verscheen in 
De Banier een zeer kritisch stuk waarin werd gesteld dat De Autozending 
militairen door hun speciale aandacht voor deze groep op één lijn plaatste 
met onder meer kermisgangers en veenarbeiders, die kennelijk als speciale 
doelgroepen voor evangelisatiearbeid werden gezien. Dit was volgens De 
Banier een onjuiste benadering, omdat er niet vanuit mocht worden gegaan 
dat militairen buiten de gemeenschap ‘of althans buiten de bearbeiding der 
Kerken […] staan’.50 Mogelijk zag het Genootschap voor Bijbelverspreiding 
lectuurverspreiding onder de gemobiliseerde militairen tijdens de Eerste 
Wereldoorlog om vergelijkbare redenen eerder als een taak voor de kerken, 
dan voor een particuliere organisatie.
   Toch is er één opmerkelijke uitgave, die in dit kader aandacht verdient. Het 
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gaat om een boekje dat hoogstwaarschijnlijk speciaal voor gemobiliseerde 
militairen werd geschreven, maar dat geen uitgave van het Genootschap voor 
Bijbelverspreiding was, en als zodanig hier dus niet besproken zou hoeven 
worden. Er zijn echter serieuze aanwijzingen dat het traktaat wel degelijk 
verband hield met de vereniging, of in ieder geval met Marinus Heule. Het 
gaat om het boekje Nachtleven in Amsterdam, een realistische novelle, dat een 
uitgave was van ‘Leesgenot’, een uitgeverij waarover geen informatie valt 
terug te vinden. Het boekje trok de aandacht van de bekende Amsterdamse 
historica Isabella Henriette van Eeghen, die er een artikel in Amstelodamum 
over schreef. Interessant is dat zij achterhaalde dat het boekje op meerdere 
manieren met Marinus Heule in verband kon worden gebracht. Ten eerste 
werd als adres van uitgeverij ‘Leesgenot’ Keizersgracht 330 vermeld, het 
kantoor van de broers Marinus en Hendrik Heule, waar ook het Genootschap 
voor Bijbelverspreiding tijdens haar eerste jaren van bestaan kantoor hield. 
De auteur van het boekje gebruikte het pseudoniem Marjac, wat hoogst-
waarschijnlijk een afkorting was van Marinus Jacobus Heule (of, als minder 
waarschijnlijke optie, een pseudoniem van zijn zus Maria Jacoba). Haar man, 
de kunstenaar Sipke van der Schaar, tekende de opvallende illustratie op de 
voorpagina van het boekje. Hij illustreerde jarenlang met grote regelmaat 
uitgaven voor het Genootschap voor Bijbelverspreiding (later de vvhs).
   Er is dus alle reden om aan te nemen dat Marinus Heule bij de uitgave 
van Nachtleven in Amsterdam betrokken was. Het is ook waarschijnlijk 
dat het om een uitgave tijdens de mobilisatie van 1914-1918 gaat, omdat 
Marinus Heule en het Genootschap voor Bijbelverspreiding in 1919 van 
het adres Keizersgracht 330 vertrokken en zich in het naastgelegen pand 
Keizersgracht 328 vestigden. Zijn broer Hendrik bleef Keizersgracht 330 
overigens gebruiken. Van Eeghen plaatst het boekje, dat volgens haar voor 
verspreiding in kazernes bestemd was, ook in deze periode. Gezien de in-
houd van het boekje, waarin militairen een belangrijke rol spelen, was het 
inderdaad waarschijnlijk voor hen bedoeld. ‘In het eerste [hoofdstuk] komt 
de jonge Hendrik P. van de lichting 1916 in Amsterdam in garnizoen, met 
aanbevelingen door familie en vrienden. Een van de laatste zal zijn ondergang 
worden: daardoor komt hij bij Annie achter de schuifgordijntjes [eufemisme 
voor prostitutie]. Zij neemt genoegen met de zilveren ketting en horloge met 
inscriptie van Hendriks overleden vader. Hij eindigt in het ziekenhuis in 
deerniswekkende toestand.’51 Aan het eind van het boekje komt de net als 
Hendrik godsdienstig opgevoede prostituee Annie echter tot bekering en 
stapt uit het nachtleven. Ze eindigt haar leven in het gasthuis. Het boekje 
vormde dan ook een waarschuwing voor de gevaren van het loslaten van 
een godsdienstige opvoeding, drankmisbruik en prostitutie.52

   De vraag is echter waarom Marinus Heule dit traktaat onder pseudoniem 
liet publiceren, en daarbij ook elke verwijzing naar het Genootschap voor 
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Bijbelverspreiding vermeed, maar wel het adres waarop de vereniging ge-
vestigd was vermeldde. Had het te maken met angst voor kritiek op de vorm 
van de uitgave, waardoor men associatie met het Genootschap voor Bijbel-
verspreiding liever wilde vermijden? Het is in ieder geval opvallend dat deze 
uitgave een heel andere vorm heeft, dan de materialen die het Genootschap 
voor Bijbelverspreiding in die periode uitgaf. Nachtleven in Amsterdam was 
overduidelijk een fictief verhaal, dat een beschrijving van de zelfkant van de 
samenleving niet schuwde. De uitgaven van het genootschap beperkten zich 
echter zeer bewust tot bijbelgedeelten, of andere bijbelgerelateerde teksten. 
Daarin werd zo min mogelijk vrije tekst opgenomen, zelfs in thematische uit-
gaven over onder meer vloeken en kerkgang, maar zoveel mogelijk gebruik 
gemaakt van bijbelteksten. Dit beleid lag in lijn met de materialen die de sgm 
uitgaf. Terwijl andere Britse traktaatgenootschappen al in de tweede helft 
van de negentiende eeuw fictie inzetten als evangelisatiemiddel, beperkte 
ook de sgm zich in deze periode bewust tot het uitgeven van geïllustreerde 
bijbelgedeelten en (thematische) compilaties van bijbelteksten.
   Een andere mogelijkheid is dat Marinus Heule associatie van het boekje 
met het Genootschap voor Bijbelverspreiding juist wilde vermijden, zodat 
de militairen voor wie het bestemd was het traktaat makkelijker zouden 
accepteren. Zoals Van Eeghen al constateerde zetten de titel, de toevoeging 
‘realistische novelle’ en de vormgeving de koper of ontvanger van het boekje 
op het verkeerde been. ‘Toen ik het boekje had gelezen, bleek mij dat het 
iets heel anders was dan waarvoor het zich ogenschijnlijk uitgaf. Het was 
niet bedoeld om het nachtleven aan te prijzen, maar om tegen de gevaren 
daarvan te waarschuwen.’53 Waarschijnlijk was de bedoeling van het boekje 
dan ook vooral om de interesse van de militairen te prikkelen, waarna ze al 
lezend met de gevaren van het nachtleven geconfronteerd konden worden. 
Wat de overwegingen rond de uitgave van het traktaat dan ook precies ge-
weest zijn, het is in ieder geval duidelijk dat men deze activiteit liever niet 
met het Genootschap voor Bijbelverspreiding wilde verbinden.

Verbreiding van het Evangelie tegenover het toenemend ongeloof

Dat Marinus Heule binnen het Genootschap voor Bijbelverspreiding niet al 
zijn ideeën voor evangelisatie kon ontplooien bleek in 1924, toen hij besloot 
een nieuwe vereniging op te richten. Kort na de oprichting van het Genoot-
schap voor Bijbelverspreiding had hij geprobeerd om ‘wijkwerk’ op te zet-
ten, waarschijnlijk bedoeld om op systematische wijze lectuur te verspreiden 
in bepaalde Amsterdamse wijken. Het is ook mogelijk dat hij dacht aan het 
inzetten van zogenaamde huisbezoekers, die een vervolg konden geven aan 
gerichte traktaatverspreiding, door de gezinnen onder wie traktaten waren 
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verspreid te bezoeken voor een gesprek over geloofszaken. In Groot-Brit-
tannië werd al in de negentiende eeuw uitgebreid met dit systeem gewerkt, 
onder meer door de London City Mission, die verschillende evangelisatie-
methoden combineerde in een gerichte benadering van volksbuurten in de 
stad. Ook in Nederland werd in de tweede helft van de negentiende eeuw 
met regelmaat met dit systeem gewerkt, onder meer door de uit Réveilkrin-
gen afkomstige Vereeniging ter Verbreiding der Waarheid, die meerdere 
evangelisten voor dit doel in dienst had.
   In een proefschrift over evangelisatie in de grote steden van W.G. Har-
renstein, die in het jaar van oprichting van het Genootschap voor Bijbelver-
spreiding promoveerde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, werd ook 
de wenselijkheid benadrukt van het combineren van traktaatverspreiding 
met daaropvolgend persoonlijk contact.

[De] verspreiding van tractaten enz. kan, mits gezorgd worde voor dege-
lijke en stichtelijke lectuur, een uitnemend middel zijn, om de van God 
afgedoolden te bereiken. Ze worde echter systematisch gedreven, d.w.z 
men bearbeide een bepaalde straat of buurt geregeld, door telkens weer 
in dezelfde woningen de tractaten te verspreiden. Na eenige weken trac-
taten te hebben uitgereikt, volgt het huisbezoek, dat nauw verbonden is 
aan de verspreiding der tractaten. Degene, die het huisbezoek doet, heeft 
dan een aanknoopingspunt en kan indien de tractaten werkelijk gelezen 
zijn, het gesproken woord aan het geschrevene verbinden.54

Het belang van het combineren van traktaatverspreiding met andere evange-
lisatiemethoden in een wijkgerichte aanpak, werd dus door anderen onder-
streept, maar Marinus Heule kreeg binnen het bestuur van het Genootschap 
voor Bijbelverspreiding weinig steun voor het opzetten van wijkwerk. Men 
wilde afwachten tot de financiële situatie het toeliet, maar uiteindelijk werd 
er vooral ingezet op het verspreiden van materialen via zondagsscholen. Via 
de kinderen die de uitgaven van de vereniging in handen zouden krijgen, 
hoopte men dan ook hun ouders te bereiken.55

   Marinus bleef echter plannen koesteren om een actievere rol binnen het 
evangelisatiewerk te spelen en besloot daarom in 1924 een nieuwe vereniging 
op te zetten, die zich op andere vormen van evangelisatiewerk zou richten. 
Dat werd de Paulus-Vereeniging ter Verbreiding van het Evangelie tegenover het 
Toenemend Ongeloof, in de praktijk meestal kortweg de Paulusvereeniging 
genoemd. Deze vereniging richtte zich op jeugdwerk in volksbuurten in 
de grote steden, zoals Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Voor kinderen 
werden clubmiddagen georganiseerd, waarbij hen een bijbelverhaal werd 
verteld, maar er ook ruimte was voor handenarbeid en spel. Na verloop van 
tijd werden er ook zomerkampen en cursussen voor jongeren en volwas-
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senen georganiseerd. Marinus werd opnieuw secretaris-penningmeester 
van het bestuur. Hoewel de Paulusvereeniging officieel losstond van het 
Genootschap voor Bijbelverspreiding, ontstond daardoor een soort personele 
unie tussen beide verenigingen. De Paulusvereeniging wist bovendien een 
minder stabiele financiële basis op te bouwen dan het genootschap, waar-
door er altijd een afhankelijkheidsrelatie tussen de beide verenigingen bleef 
bestaan.56

   Bij de oprichting van deze tweede vereniging werd Marinus Heule zoals 
gezegd gedreven door zorgen over de toekomst van het christendom in 
Europa, wat hij duidelijk tot uitdrukking bracht in de gekozen naam. De 
Eerste Wereldoorlog, die miljoenen mensen het leven had gekost en waarin 
de christelijke beschaving zich van haar meest gruwelijke kant had laten 
zien, en het aan de macht komen van de communisten tijdens de Russische 
Revolutie, had het vertrouwen in de toekomst van het christendom in Eu-
ropa ondermijnd. Er bestond bezorgdheid over de na de oorlog toegenomen 
kerkverlating, maar het was vooral de communistische revolutie in Rusland, 
die zorgde voor een groeiend gevoel van onbehagen onder christenen in 
Europa. In Rusland was niet alleen een seculier regime aan de macht geko-
men, maar dat had zich ook vrijwel direct tegen de invloed van religie in 
de samenleving gekeerd. Europese christenen waren zich er van bewust dat 
gelovigen in Rusland werden vervolgd en kerken onderdrukt.57

   Stond het christendom daardoor onder druk en zouden de kerken uiteinde-
lijk hun invloed in de samenleving verliezen? De angst dat het socialisme ook 
naar West-Europa zou overslaan was zeker aanwezig. De Paulusvereeniging 
was één van de initiatieven die bedoeld waren om het christendom tegen 
deze bedreiging te verdedigen. Het was niet voor niets dat de vereniging 
zich speciaal op kinderen in de volksbuurten richtte, waar de binding met 
de kerk los en de invloed van het socialisme relatief groot was. In een mede-
delingenblad van de Paulusvereeniging werd die keuze dan ook tegenover 
de achterban benadrukt:

Zijn de groote steden trouw tegenover de Staatsorde, dan beteekent zulks 
rust in gansch Nederland. […] Dat weten de machten der ontbinding 
ook en daarom wordt door Dageraadsman en felste Communist, gesteund 
door Anarchist en Bolsjewist, hier ‘t felst gestreden en treden zij hier, 
brutaler dan elders, op. […] Men bearbeidt thans de rijpende jeugd, 
men voert actie om de kinderziel en helaas met al te veel succes. Immers 
er zijn in Amsterdam, evenals in andere groote steden maar al te slechte 
woningtoestanden, er is geen voldoende spreekruimte voor de jeugd, er 
is geen afleiding voor de jongens en de meisjes en daardoor hebben de 
duistere machten maar al te dikwijls vrij spel.58
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De clubactiviteiten van de Paulusvereeniging moesten kinderen uit ar-
beidersgezinnen daarom een alternatief bieden voor de omstandigheden 
waarin ze opgroeiden. Het doel was niet alleen om gezellige activiteiten te 
organiseren, men wilde de arbeiderskinderen tegelijkertijd opvoeden tot 
nette en betrouwbare burgers. De achterban werd er door de vereniging 
nadrukkelijk op gewezen hoe belangrijk dit werk was voor de vorming van 
de Nederlandse jeugd:

immers als Nederlander moet men niet vergeten, dat ‘t hier Nederland-
sche kinderen geldt, met welke kinderen U over 15 à 20 jaar in Uw za-
ken, in Uw fabriek, op Uw bureel […] hebt om te gaan en als ge nu prijs 
stelt op hulpvaardig personeel, dan is ‘t nu de kans ze te vormen. Elke 
arbeid verricht, om in onze kinderen ‘t straatbengelachtige te dooden, 
geeft besparing op ‘t belastingaanslagbiljet, […] geeft besparing aan de 
gemeente in politieopzicht….59

Daarbij werd opnieuw een direct verband gelegd tussen het belang van het 
jeugdwerk en de opkomst van socialisme en communisme: ‘de groote-steden-
ontaarding die in onzen breeden arbeidersstand zoo inwerkt, doet soms erge 
dingen vreezen en ‘t zijn de groote steden […] die brandpunten genoemd 
moeten worden van Revolutie- en Oproergevaar’.60 Door het werk van de 
vereniging te steunen, konden gevers tegelijkertijd helpen het ‘revolutie-
gevaar’ in te dammen, kinderen op laten voeden tot betrouwbare burgers 
en hen kennis te laten maken met de bijbel.
   Tijdens de clubmiddagen werden de kinderen, met wisselend succes, 
geleerd dat ze niet moesten vloeken en zich niet ruw moesten gedragen. 
Daarnaast werd geprobeerd kinderen een hobby te geven, waardoor ze zich 
niet meer uitsluitend hoefden te vermaken door op straat rond te hangen. 
Kinderen tussen de 10 en 14 jaar konden op de clubs allerlei vormen van 
handarbeid beoefenen, zoals figuurzagen, houtsnijden, timmeren en rietwer-
ken. Daarnaast was er een botanieclub, een kinderkoor en een jeugdbiblio-
theek, waar uitsluitend christelijke lectuur geleend kon worden. Voor de iets 
oudere jeugd was er de jongens- of meisjesvereniging. De jongensvereniging 
hield lees- en spelavonden, lichtbeeldenavonden, en had een reciteer- en een 
debatingclub. Het programma van de meisjesvereniging overlapte voor een 
belangrijk deel, maar zij kregen ook praktische cursussen op huishoudelijk 
gebied zoals koken, strijken, kinderverzorging en naaien. Daarnaast orga-
niseerde de vereniging cursussen en lessen die voor volwassenen bedoeld 
waren, waaronder Nederlandse taal. Die cursussen bestreken een breed palet 
van nuttige en minder nuttige zaken die geacht werden bij een burgerlijk 
leven te horen, zoals ‘het opmaken, garneeren en veranderen van hoeden’, 
‘practische huisversiering’, ‘beginselen van de leer der persoonlijkheid’, 
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logisch denken, geheugenleer en opvoeding. Meestal waren de cursussen 
gratis, soms werd een contributie van rond de 10 cent per les gevraagd.61

   Voor het werk van de Paulusvereeniging stelde Marinus verschillende 
van zijn Amsterdamse panden beschikbaar, die meestal uit een winkel op 
de begane grond en woningen daarboven bestonden. In de winkelruimte 
werden dan de clubactiviteiten georganiseerd, terwijl de woningen op de 
bovengelegen verdiepingen gewoon verhuurd werden. Om de kinderen de 
kans te geven een andere omgeving te leren kennen, organiseerde de Paulus-
vereeniging ook zomerkampen. De kampen boden stadskinderen de kans om 
vakantie te vieren en daarbij soms voor het eerst met de vrije natuur kennis 
te maken. Het is goed mogelijk dat het initiatief voor deze zomerkampen 
van Marinus uitging, want hij had een grote voorliefde voor de natuur. Op 
zondag nam hij zijn eigen kinderen regelmatig mee voor een wandeling, 
waarbij hij hen voortdurend op het wonderbaarlijke van de schepping wees. 
De Paulusvereeniging wilde die ervaring ook aan de stadskinderen in de 
volksbuurten doorgeven. De kampen vormden financieel gezien echter een 
zware belasting voor de vereniging, waardoor een subsidie bij de gemeente 
Amsterdam moest worden aangevraagd. Door het wegvallen van die subsi-
die tijdens de crisisjaren, kwam de vereniging dan ook in de problemen en 
konden de kampen niet langer jaarlijks georganiseerd worden.62

   De Paulusvereeniging sloot zich in de tweede helft van de jaren twintig 
aan bij de Amsterdamsche Christelijke Jeugdcentrale, een koepelorganisatie. 
De secretaris van de jeudcentrale stond aanvankelijk afwijzend tegenover 
een lidmaatschap van de vereniging, omdat hij negatieve geruchten over 
Marinus Heule had opgevangen. Uit wantrouwen over Marinus’ handelwijze 
startte hij na de aanmelding van de Paulusvereeniging bij de Amerdamsche 
Christelijke Jeugdcentrale, zelfs op eigen initiatief een onderzoek naar de 
financiële situatie van de vereniging. Zijn wantrouwen was vooral gegrond 
op het feit dat de Paulusvereeniging voor haar jeugdwerk verschillende pan-
den in eigendom van Marinus gebruikte, waarin hij een mogelijkheid voor 
misbruik zag. Hij verdacht Marinus Heule ervan voor het gebruik van de 
panden exorbitante huren aan de vereniging te vragen en zichzelf daardoor 
met geld van de vereniging te verrijken. Het onderzoek toonde echter aan 
dat de huren laag waren, zodat deze verdenking ongegrond was. Daarom 
werd besloten de Paulusvereeniging tot de Jeugdcentrale toe te laten. De ge-
ruchten rond de Paulusvereeniging en het functioneren van Marinus Heule 
zouden echter nooit helemaal verdwijnen, en later opnieuw leiden tot een 
onderzoek naar de vereniging.63
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Aanvulling of concurrenten in het religieuze verenigingsleven?

In iets meer dan tien jaar tijd had Marinus twee religieuze verenigingen 
opgericht, waaraan hij in beide gevallen leiding gaf. Het is duidelijk dat 
hij zeer veel belang hechtte aan evangelisatie en zich met tomeloze energie 
inzette voor zijn verenigingen. Beide organisaties zouden tot ruim na de 
oorlog blijven bestaan, totdat Marinus zich in de jaren vijftig in verband 
met zijn hoge leeftijd moest terugtrekken uit de Paulusvereeniging. Vanaf 
dat moment ging het geleidelijk bergafwaarts met de organisatie, waardoor 
die uiteindelijk noodgedwongen zou samengaan met de Vereniging tot Ver-
spreiding der Heilige Schrift (zoals het Genootschap voor Bijbelverspreiding 
vanaf 1929 heette). Maar hoe vernieuwend waren Marinus’ verenigingen nu 
eigenlijk? Voegden ze iets toe aan het uitgebreide landschap van religieuze 
verenigingen, zoals dat aan het begin van de twintigste eeuw bestond?
   Wat dat betreft moet een onderscheid gemaakt worden tussen het Genoot-
schap voor Bijbelverspreiding en de Paulusvereeniging, omdat Marinus’ 
eersteling om verschillende redenen vernieuwender was. Natuurlijk was 
traktaatverspreiding geen nieuwe methode van evangelisatie. De Britse 
evangelicals hadden al aan het eind van de achttiende eeuw het traktaat als 
geschikt evangelisatiemiddel ontdekt en daarvan in de negentiende eeuw 
overvloedig gebruik gemaakt. Hetzelfde gold voor bijbelverspreiding, die de 
evangelicals met tomeloze energie ter hand hadden genomen in de voorgaan-
de eeuw. Het ngtg was een van de organisaties die met Britse steun waren 
ontstaan, maar leidde op het moment dat Marinus Heule zijn genootschap 
oprichtte inmiddels een kwakkelend bestaan en publiceerde begin twintigste 
eeuw een relatief beperkt aantal traktaten. Onder meer een jubileumuitgave 
van het ngtg uit 1920 sprak in zeer sombere tonen over het voortbestaan 
van de organisatie. 

En zoo vierde […] het Genootschap zijn honderdjarig bestaan niet met 
een opgewekte geest. Zijn toekomst is duister en gaat het dóór als nu, dan 
is het einde te voorzien. [..] Moet een nieuwe weg worden ingeslagen en 
inplaats van de Traktaten en Vliegende Blaadjes zoogen. Vlugschriften 
verschijnen, die ons, kinderen van dezen tijd, méér zullen bevredigen? 
[…] Andere tijden eischen andere vormen. Maar welke vorm is de beste? 
Dat is en blijft de vraag.’64 

In de jaren twintig zou het bestuur van het ngtg dan ook worden overge-
nomen door het Comité voor Inwendige Zending, waarna de naam van het 
genootschap in 1934 ten slotte in De Lichtdrager werd gewijzigd om een 
bredere reeks aan activiteiten mogelijk te maken.65

   Naast het ngtg waren in de tweede helft van de negentiende eeuw nog 
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verschillende andere traktaatgenootschappen ontstaan. Het ging vooral om 
kleine verenigingen, die op bescheiden schaal aan traktaatverspreiding 
werkten. Zo was er de Vereeniging ter bevordering van christelijke lectuur 
die in 1845 was gestart door de uitgever H. Höveker, maar deze droeg meer 
het karakter van een boekenclub dan van een traktaatgenootschap. De leden 
ervan ontvingen voor hun contributie met regelmaat christelijke boeken van 
de uitgever. Daarnaast was er de Vereeniging tot Verspreiding van Godsdien-
stige Blaadjes uit 1856, die onder meer klassieke sterfbedverhalen uitgaf en 
waarschijnlijk in de negentiende eeuw alweer werd opgeheven, en de bijna 
gelijknamige Vereeniging tot Verspreiding van Stichtelijke Blaadjes uit 1869, 
die een modernistisch karakter droeg. Ten slotte was in 1878 het Gerefor-
meerd Traktaatgenootschap ‘Filippus’ opgericht, met als doel om specifiek 
gereformeerde traktaten op de markt te brengen. Het traktaatgenootschap 
had daarbij de volgende doelstelling geformuleerd.

Hoofdzaak is steeds, van uit de Gereformeerde leer en levensbeschou-
wing, evangeliseerend werkzaam te zijn, niet om voor een bepaalde kerk 
overtuigingen te winnen, maar om bekend te maken met Jezus en de 
zaligheid in Hem. En terwijl dit in het midden staat, wekken de traktaten 
op tot den strijd tegen de zonde, waarbij het niet bij algemeene woorden 
blijft, maar tegen bepaalde zonde gewaarschuwd wordt. Zij dringen aan 
op het zoeken van de dingen die boven zijn, zij wijzen op den ernst van 
leven en dood; zij verdedigen de waarheid der Heilige Schrift tegen dwa-
ling; zij vallen het modernisme aan; zij bestrijden de Roomsche leer; zij 
weerleggen de stellingen van het socialisme; zij veroordeelen sectarisme, 
on- en bijgeloof. Zij wijzen op de teekenen der tijden en de wederkomst 
van Christus; zij veroordeelen den materialistischen tijdgeest, de kermis 
en het alcoholisme, de bandeloosheid der jeugd, ja wat niet al. Zij geven 
iets voor de militairen, voor arbeiders, voor zakenmenschen, voor armen 
en rijken, voor gevangenissen en ziekenhuizen, voor kinderen, jonge-
lingen en oude menschen. Ook aan de kweeking van de liefde voor ons 
Vorstenhuis is gedacht.66

Het is vooral opmerkelijk dat Marinus er aanleiding toe zag om naast het 
al bestaande Filippus Traktaatgenootschap nog een traktaatgenootschap op 
te richten. De andere verenigingen waren klein en aan het begin van de 
twintigste eeuw nog maar weinig actief, maar dat kon van het Filippus Trak-
taatgenootschap niet gezegd worden. Bovendien had het in deze verzuilde 
periode voor de hand gelegen dat de trouw gereformeerde Marinus het werk 
van Filippus had ondersteund. Hij koos daar echter niet voor. Uit de bronnen 
wordt zijn motivatie daarvoor niet helemaal duidelijk. Wat mogelijk een rol 
heeft gespeeld is het feit dat de door Marinus bewonderde Scripture Gift 
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Mission, zoals veel Britse religieuze organisaties, een interkerkelijk karakter 
droeg. Van het begin af aan heeft Marinus zich er voor ingezet om ook zijn 
Genootschap voor Bijbelverspreiding open te stellen voor leden uit verschil-
lende kerkgenootschappen.
   Maar zijn keuze om een nieuwe evangelisatievereniging op te zetten, had 
waarschijnlijk vooral te maken met het type materialen die hij op de markt 
wilde brengen. Wat Marinus waarschijnlijk het meest aansprak in de activi-
teiten van de sgm, was de nadruk op de verspreiding van het Woord. Met 
William Walters deelde hij het geloof in de kracht van de bijbel, die als ze 
maar aantrekkelijk genoeg werd gepresenteerd zelf zijn werk zou doen bij de 
lezer. Marinus was dan ook niet geïnteresseerd in de traditionele religieuze 
traktaten, zoals het genre zich in de negentiende eeuw had ontwikkeld. Bij 
het Genootschap voor Bijbelverspreiding verschenen geen sterfbedverhalen 
van exemplarische christenen en zeker geen fictieve verhalen met een chris-
telijke boodschap. Maar ook de traktaten die Filippus in zijn doelstelling zo 
benadrukte, waarin de moderniteit en Roomse leer aangevallen moesten wor-
den, de tijdgeest veroordeeld en moest worden gewaarschuwd voor gevaren 
als drankmisbruik, kermisbezoek en ‘bandeloosheid der jeugd’, typische 
thema’s voor de traktaatbeweging, ontbraken in de uitgaven van Marinus’ 
genootschap. Er waren wel enkele traktaten die waarschuwden tegen onder 
meer vloeken of een gebrek aan kerkgang, maar ook die vormden eerder 
een selectie van gethematiseerde bijbelteksten, dan de betogen die in andere 
religieuze traktaten gebruikelijk waren.
   Alle vroege uitgaven van het Genootschap voor Bijbelverspreiding be-
perkten zich dan ook zo strikt mogelijk tot de weergaven van het Woord, 
vrije tekst werd door de auteurs zo veel mogelijk vermeden. Uitzondering 
daarop vormt eigenlijk alleen de uitgave Nachtleven in Amsterdam, maar 
die werd dan ook niet onder de naam Genootschap voor Bijbelverspreiding 
uitgegeven. Verreweg het grootste deel van het materiaal bestond uit geïl-
lustreerde bijbelgedeelten, of andere uitgaven met bijbelse thema’s, zoals 
zondagsschoolplaatjes en wandteksten met bijbelverzen. In de jaren twintig 
nam het Genootschap ook enkele pastorale boekjes van de sgm over, zoals 
het bekende traktaat Counsel en Consolation, dat door Marinus onder de titel 
Raad en Troost werd uitgegeven, maar ook die bestonden grotendeels uit 
bijbelteksten. Aan de weinige beschikbare cijfers te oordelen, bestond er 
zeker vraag naar de lectuur van de vereniging. Zo verspreidde de Vereeni-
ging voor Bijbelverspreiding in boekjaar 1923-1924 tienduizenden uitgaven, 
waaronder 26.000 dagblokkalenders, 26.825 ansichtkaarten, 52.785 exem-
plaren van het traktaat Raad en Troost, 61.805 losse evangeliën, 109 Nieuwe 
Testamenten en 940 volledige bijbels.67

   De geïllustreerde bijbelgedeelten vormden het meest onderscheidende 
product binnen de uitgaven van het Genootschap voor Bijbelverspreiding, 

04 Hoofdstuk 3 08-10-2014, 21:29156



157

waarmee Marinus zeker vernieuwend was. Natuurlijk verschenen er in Ne-
derland, net als in Groot-Brittannië bij de oprichting van de sgm, al langer 
geïllustreerde bijbels. Maar Marinus volgde William Walters nadrukkelijk 
in de keuze voor korte bijbelgedeelten, die in kleur werden geïllustreerd 
met realistische afbeeldingen van het Heilige Land. Dat gold ook voor de 
bijbeltraktaten die voor de armsten bedoeld waren. Geïllustreerde bijbels 
waren altijd een product voor de welgestelden geweest, maar zowel William 
Walters als Marinus Heule hechtten er waarde aan de bijbel juist op een 
aantrekkelijke wijze aan de armen te presenteren.
   Marinus Heule verkeerde daarbij in de gunstige omstandigheid dat zijn 
zwager Sipke van der Schaar kunstenaar was en door Palestina had gereisd. 
Zijn zwager was dus in staat zeer realistische illustraties over het Heilige Land 
te leveren. Dat deed hij ook voor het evangelisatieproject van een oudere 
broer van Marinus, Hermanus Hendrik Johannes jr. Sipke van der Schaar 
schilderde voor hem zoals gezegd diverse zogenaamde Palestina-diorama’s, 
die een inkijk boden in het leven in het Heilige Land en door Hermanus 
Hendrik Johannes jarenlang tentoon werden gesteld. Tegenwoordig zijn de 
diorama’s in bezit van Museumpark Orientalis (Heilig Land Stichting), die ze 
omschrijft als ‘een soort 3D-kijkkasten’. De diorama’s vormen de bekendste 
stukken van Sipke van der Schaar, die daarmee zijn naam als oriëntalistische 
kunstschilder vestigde. Het oeuvre dat hij maakte voor de uitgaven van 
Marinus was echter minstens zo uitgebreid. In de loop der jaren tekende hij 
tientallen omslagen van boeken en traktaten, naast tal van andere illustraties. 
Marinus gebruikte overigens niet alleen afbeeldingen van zijn zwager, naast 
tekeningen van Sipke van der Schaar gebruikte hij ook materiaal van Britse 
kunstenaars die een reputatie hadden opgebouwd met hun schilderijen van 
het Heilige Land. Vooral afbeeldingen van de Britse schilder Harold Copping 
(onder meer bekend geworden door zijn Copping Bible uit 1910) keerden met 
regelmaat terug in de uitgaven van het genootschap.
   Door de sterke concentratie op het uitgeven van geïllustreerde bijbel-
gedeelten vormde het Genootschap voor Bijbelverspreiding in feite eerder 
concurrentie voor de bijbel- dan voor de traktaatgenootschappen, zoals de 
geschiedenis van de vereniging ook uit zou wijzen. Door de combinatie van 
de vorm, die door de nadruk op goedkope producten voor de lagere klassen 
het dichtst bij de traktaatgenootschappen stond en de inhoud, die sterk de 
nadruk op de bijbel legde, viel het Genootschap voor Bijbelverspreiding 
eigenlijk tussen een traktaat- en bijbelgenootschap in. Hoewel de methoden 
van de vereniging niet revolutionair te noemen waren, nam ze daardoor een 
eigen plaats in het religieuze verenigingsleven aan het begin van de twin-
tigste eeuw in.
   Voor de Paulusvereeniging lag dat iets anders. In tegenstelling tot bij de 
oprichting van de vvhs, had Marinus bij de Paulusvereeniging geen con-
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crete organisatie voor ogen die hij gebruikte als inspiratiebron. Toch was 
het wijkwerk en het jeugdwerk onder jongeren dat de Paulusvereeniging 
uitvoerde zeker niet nieuw. Al in de negentiende eeuw waren er verschil-
lende verenigingen opgericht die zich met vergelijkbare vormen van evan-
gelisatiewerk bezig hielden, zoals de Vereeniging tot Verspreiding van Gods-
dienstige Kennis en de Vereeniging tot Verbreiding der Waarheid, die beide 
uit Réveilkringen voortkwamen. Ook het door de evangelist Jan de Liefde 
opgerichte Tot Heil des Volks hield zich bezig met evangelisatie in de arme 
volksbuurten in Amsterdam. Veel van deze organisaties waren op hun beurt 
weer gestimuleerd door Britse organisaties, als de London City Mission, die 
al in 1835 begon met evangelisatie in arme buurten in Londen. Werk onder 
arbeiders in de grote steden had in de negentiende eeuw voortdurend het 
speerpunt van de zogenaamde ‘home mission’ gevormd.
   Ook de aandacht voor kinderen was niet nieuw. Een van de oudste 
evangelisatiemethoden onder kinderen vormde de zondagsschool, maar 
daarna waren ook andere vormen van kinderwerk ontwikkeld. Het Koning 
Willemshuis, waarvan directeur R.J. van der Meulen de eerste voorzitter 
van de vvhs was geweest, was wat hun activiteiten voor kinderen betreft 
bijvoorbeeld begonnen met zondagsschoolwerk, maar rond de eeuwwis-
seling werd ook kleuterschoolwerk opgestart en werd in 1891 de Christe-
lijke Armenschool aan de Looyersgracht in Amsterdam door de vereniging 
overgenomen. Ook Tot Heil des Volks richtte zich vanaf haar oprichting 
mede op kinderen, onder meer door zogenaamde ‘brei- en naaischolen’ voor 
meisjes. Het werk dat de Paulusvereeniging deed, viel op zichzelf dus niet 
vernieuwend te noemen. De traditie van christelijk jeugdwerk had zich al 
in de negentiende eeuw in Nederland ontwikkeld, die op haar beurt weer 
haar wortels in de missionaire beweging in de Angelsaksiche wereld had. 
Wel legde Marinus in de naamgeving en in promotioneel materiaal voor de 
vereniging veel nadruk op de strijd ‘tegen het ongeloof’, waarbij hij vooral 
aan het communisme dacht. Daarin werd een typisch twintigste eeuws thema 
zichtbaar.68

In conflict met het NBG

Hoewel de vvhs en de Paulusvereeniging hun werkterrein deelden met ver-
schillende andere verenigingen, zoals het nbg, het ngtg (later: De Lichtdra-
ger) en het Filippus traktaatgenootschap, zag Marinus Heule zijn organisaties 
zelf overigens vermoedelijk niet als concurrenten van bestaande organisa-
ties. Hij was zijn leven lang de overtuiging toegedaan dat er op het terrein van 
evangelisatie niet genoeg gedaan kon worden, en dat ook organisaties met 
vergelijkbare doelstellingen ieder een waardevolle bijdrage aan het evange-
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lisatiewerk konden leveren. Hoewel Marinus, waarschijnlijk mede vanwege 
zijn eigenzinnige persoonlijkheid, nooit actief zocht naar samenwerking met 
andere organisaties, ging hij contacten ook niet uit de weg. Zo bestelde hij 
de bijbels, die naast de eigen geïllustreerde bijbelgedeelten door het Ge-
nootschap voor Bijbelverspreiding werden verspreid, bij het nbg. Marinus 
zag het nbg daarbij vooral als een uitgever, bedoeld om de bijbel tegen zo 
laag mogelijke kosten beschikbaar te stellen, en zijn eigen vereniging meer 
als kanaal voor bijbelverspreiding. Later zou ook Marinus’ vereniging zich 
steeds meer in de richting van een uitgeverij ontwikkelen.
   Hoewel het nbg niet reageerde op de oprichting van het Genootschap 
voor Bijbelverspreiding in 1913, bleek binnen enkele jaren dat het bijbel-
genootschap de visie op de taakverdeling tussen beide organisaties niet met 
Marinus Heule deelde. Het nbg, dat in de honderd jaar dat de organisatie 
inmiddels bestond een goede reputatie had opgebouwd, begon de vereniging 
van Marinus als een potentiële concurrent te beschouwen. Daarom groeide 
er binnen het nbg irritatie over de naam die Marinus voor zijn organisatie 
gekozen had. Het nbg vond ‘Genootschap voor Bijbelverspreiding’ teveel 
klinken als haar eigen naam, en was bang dat de door Marinus gekozen naam 
bij haar achterban tot verwarring zou leiden. Daarom weigerde het nbg om 
aan het Genootschap voor Bijbelverspreiding een speciale korting toe te 
staan, die aan andere evangelisatieverenigingen wel werd gegeven. Marinus 
kon voor deze reactie weinig begrip opbrengen, omdat beide verenigingen 
volgens hem hetzelfde doel nastreefden, namelijk het verspreiden van de 
bijbel onder een zo breed mogelijk publiek. Hij begreep niet dat het nbg 
geen waardering opbracht voor zijn initiatief. Het nbg liet echter weten pas 
na een naamswijziging bereid te zijn om een hogere korting te geven. Het 
bestuur van het Genootschap voor Bijbelverspreiding had wel enig begrip 
voor de bezorgdheid van het nbg. De bestuursleden moesten toegeven dat 
de naam bij iemand uit de achterban van het nbg, die niet op de hoogte 
was van de oprichting van de nieuwe vereniging, wellicht voor verwarring 
kon zorgen. Aangezien het nbg verreweg de oudste papieren had, zou het 
daarom fair zijn om de naam van de vereniging aan te passen. Na enige druk 
liet Marinus zich tot een naamsverandering overhalen, waardoor de naam 
in 1918 werd veranderd in ‘Vereeniging voor Bijbelverspreiding’.69

   Opmerkelijk genoeg nam het nbg niet de moeite om op de doorgegeven 
naamsverandering te reageren. Voor de vereniging was dit een teleurstel-
lende ervaring, vooral omdat het nbg het verzoek om de hogere korting 
een paar maanden later opnieuw afwees. Hoewel het nbg geen argumenten 
voor haar besluit gaf, vond zij de naamsverandering van de vereniging ken-
nelijk een onvoldoende tegemoetkoming. Bij de Vereniging voor Bijbelver-
spreiding overheerste echter het gevoel dat men een stap had willen zetten, 
maar dat het nbg op haar beurt niet bereid was dat ook te doen. Gezien de 
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moeizame contacten en onbevredigende gang van zaken, liet men de zaak 
daarna rusten.
   In 1924 kwam de vereniging opnieuw in botsing met het nbg, toen het nbg 
weer protest aantekende tegen de naam van de vereniging. Het nbg-bestuur 
eiste dat het woord ‘bijbelverspreiding’ uit de naam geschrapt zou worden, 
omdat het nbg voortdurend signalen uit het land kreeg dat de naam ‘vereeni-
ging voor bijbelverspreiding’ tot grote verwarring bij haar achterban leidde. 
Volgens het nbg gaven mensen geld aan de vereniging, terwijl dat eigenlijk 
voor het nbg bedoeld was. Daarnaast vonden ze de naam een verkeerd beeld 
van de activiteiten van de vereniging schetsen. De nadruk daarvan lag vol-
gens het nbg niet zozeer op het verspreiden van de bijbel, maar vooral op 
het verspreiden van bijbelse materialen, zoals traktaatjes, wandteksten en 
kalenders. Daarom stelde het nbg-bestuur dat de vereniging geen recht had 
op haar naam. Bij een naamsverandering moest daarom zo duidelijk mogelijk 
het verschil in taken tussen de vereniging en het nbg benadrukt worden. 
Daarom deed het nbg het voorstel de naam te veranderen in ‘Vereeniging 
tot verspreiding van de Bijbel en Bijbelgedeelten’. Bij het bestuur van de 
Vereeniging voor Bijbelverspreiding lag dit voorstel zeer gevoelig. Zij zagen 
bijbelverspreiding juist als de kerntaak van de vereniging, die niet zomaar 
uit de naam geschrapt kon worden. Bovendien had de vereniging op verzoek 
van het nbg haar naam al eens veranderd, terwijl het nbg niet de moeite had 
willen nemen daarop te reageren. Het bestuur vond dat het nbg niet jaren 
later plotseling met hetzelfde verzoek kon komen, en daarbij verwachten 
dat de vereniging direct akkoord zou gaan. Het meest problematische was 
echter, dat de vereniging niet zelf een nieuwe naam kon kiezen, maar een 
lange en onduidelijke naam kreeg voorgeschreven door het nbg. Het bestuur 
was bang dat de vereniging door een tweede naamswijziging binnen enkele 
jaren, met een nauwelijks te onthouden naam als alternatief, teveel schade 
zou lijden. Bovendien legde het nbg naar het gevoel van het bestuur de ver-
antwoordelijkheid voor de problemen veel te eenzijdig bij de vereniging.70

   Omdat de vereniging nog steeds materialen van het nbg afnam, bleef een 
goede onderlinge verstandhouding voor de Vereeniging voor Bijbelversprei-
ding echter van belang. Ondanks de irritaties over de herhaalde eisen van 
het nbg, kon het bestuur de verzoeken om een naamswijziging daarom niet 
zomaar naast zich neerleggen. Marinus en Hendrik Heule, die al jarenlang 
bestuurslid was van de vereniging van zijn broer, voelden er echter niets 
voor om toe te geven aan de druk van het nbg. Hoewel het onderwerp in de 
bestuursvergadering met grote regelmaat ter sprake kwam, werd het nemen 
van een beslissing daarom voortdurend uitgesteld. Die afwachtende houding 
deed de irritatie bij het nbg alleen maar toenemen. Naarmate de Vereeniging 
voor Bijbelverspreiding groeide, zag men de vereniging als steeds geduchtere 
concurrent, die veel (potentiële) giften wegkaapte bij de eigen achterban. In 
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dat beeld herkende het bestuur van de Vereeniging voor Bijbelverspreiding 
zich helemaal niet. De bestuursleden stelden nooit klachten te ontvangen, 
die op naamsverwarring tussen het nbg en de vereniging duidden. Volgens 
hen wist het publiek heel goed dat het om twee verschillende organisaties 
ging. Als het al eens gebeurde dat er geld bedoeld voor het nbg bij de ver-
eniging binnenkwam, dan werd dit meteen aan het nbg overgemaakt. Toch 
probeerde de vereniging om de verhouding met het nbg zoveel mogelijk te 
ontzien, door haar colporteurs op het hart te drukken het verschil tussen het 
nbg en de vereniging zo duidelijk mogelijk uit te leggen. Bij het nbg bleef 
het gevoel dat de organisatie werd benadeeld echter overheersen.71

   De onvrede bij het nbg werd in de loop van 1925 zo groot, dat er een intern 
communiqué verscheen waarin de regionale afdelingen van het nbg over de 
kwestie werden ingelicht. Zij werden gewaarschuwd voor de naamsverwar-
ring tussen beide partijen, zodat ze hierop alert konden zijn. Enkele pro-
vinciale afdelingen drongen aan op openbaarmaking van dat communiqué, 
maar het hoofdbestuur van het nbg wilde na een eerder incident de pers 
graag buiten het conflict houden. De Groningse afdeling van het nbg had 
namelijk al eens een scherp artikel over de kwestie laten verschijnen, waarin 
de vereniging ervan werd beschuldigd misbruik te maken van de naams-
verwarring tussen haar en het nbg. De Vereeniging voor Bijbelverspreiding 
had het nbg vervolgens laten weten zeer verontwaardigd over deze gang 
van zaken te zijn, waarna de schrijver van het stuk door het hoofdbestuur 
van het nbg op de vingers was getikt. Intern had het nbg-bestuur echter 
toegegeven dat ‘het bedoelde stukje wel de stemming weergeeft die daar 
[bij de Groningense afdeling van het nbg] heerschte’.72 Na het verschijnen 
van dit artikel probeerde men de pers buiten het conflict te houden en liet 
daarom een intern communiqué verschijnen. Nadat er in de gesprekken 
tussen het nbg en de vereniging geen enkel resultaat was geboekt, liet het 
nbg-bestuur opnieuw een communiqué uitgaan, waarin de bestuurders van 
de lagere afdelingen de opdracht kregen om op ‘eigen terrein’ het verschil 
tussen de beide organisaties zoveel mogelijk te benadrukken.73

Vereeniging tot Verspreiding der Heilige Schrift

Zo liep de spanning tussen beide organisaties op, totdat in 1928 besloten 
werd een gezamenlijke vergadering te beleggen met vertegenwoordigers 
van beide verenigingen. Tijdens die vergadering leek de Vereeniging voor 
Bijbelverspreiding zich onder grote druk eindelijk neer te willen leggen bij 
een naamswijziging, maar de vertegenwoordigers van de vereniging gaven 
aan dat daar eerst in het voltallige bestuur over gesproken moest worden. 
Daar bleek een naamswijziging opnieuw op groot verzet te stuiten. De broers 
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Heule benadrukten dat een naamswijziging in het nadeel van de vereniging 
uit zou kunnen vallen en dat het nbg tijdens deze hele affaire niet toeschie-
telijk was geweest. De vereniging had haar naam al eerder aangepast, wie 
kon garanderen dat het nbg de strijdbijl na een nieuwe wijziging dit keer 
wel definitief zou begraven? De predikanten in het bestuur bleken zich 
makkelijker door de argumenten van het nbg te laten overtuigen, hoewel 
ook zij een ongemakkelijk gevoel hadden bij de schade die de vereniging 
door een naamswijziging zou kunnen oplopen. Binnen het bestuur ontstond 
daardoor een heftig debat over de kwestie, waarin met name de christelijk-
gereformeerde predikant A.M. Berkhoff, die kortgeleden tot het bestuur was 
toegetreden, een grote rol speelde. Berkhoff had sympathie voor het gedach-
tegoed van Johannes de Heer en hield er zelf sterke chiliastische denkbeelden 
(verwachting van het duizendjarig rijk) op na. In 1929 zou hij daarover het 
boek De Christusregeering publiceren, dat in gereformeerde kringen kri-
tisch werd ontvangen. Door de christelijk gereformeerde synode werden 
Berkhoffs opvattingen in 1931 verworpen, waarna hij over zou gaan tot de 
Vrije Evangelische Gemeenten. Het bestuurslidmaatschap van Berkhoff bij 
de vvhs viel echter kort voor de publicatie van De Christusregeering.74

   Berkhoff had minder binding met de vereniging en was daardoor minder 
gehecht aan de oude naam. Bovendien vond hij dat het nbg grotendeels 
in haar recht stond. Het genootschap was veel ouder en kon volgens hem 
inderdaad de meeste rechten laten gelden. Ondanks de bezwaren die tegen 
naamswijziging werden aangevoerd, vond hij dat de vereniging moreel 
verplicht was haar naam te wijzigen. Dit liet Berkhoff niet alleen tijdens de 
bestuursvergadering van de vereniging blijken, maar had hij ook tijdens het 
gesprek met de vertegenwoordigers van het nbg laten doorschemeren. Daar-
bij had hij stevige kritiek op de eigen vereniging geuit, wat voor de andere 
bestuursleden een pijnlijke ervaring was geweest. Mede daardoor verliep de 
discussie moeizaam. Met Berkhoff als felle voorstander van een naamswij-
ziging en de broers Heule als hardnekkige tegenstanders, was het voor de 
overige bestuursleden ingewikkeld om hun positie te bepalen. Bij Berkhoff 
liepen de emoties hoog op, omdat de keuze voor hem een morele beslissing 
was. Hij vond dat christenen onderling niet zo met elkaar konden omgaan 
en niet in conflict met elkaar mochten leven. Daarom moest de vereniging 
volgens hem toegeven aan het verzoek van het nbg. Uiteindelijk raakte hij 
zo geïrriteerd over de gang van zaken en het feit dat maar geen beslissing 
kon worden genomen, dat hij uit de vergadering wegliep en aftrad als be-
stuurslid. Na deze bestuurscrisis werd de zaak opnieuw op de lange baan 
geschoven. Pas maanden later, waarin de wrijvingen met het nbg aanhielden, 
raakte het hele bestuur er ten slotte van overtuigd dat een naamswijziging 
toch de beste oplossing zou zijn. Daarom werd vrijwel unaniem tot een 
naamswijziging besloten, waar zelfs Marinus Heule mee in stemde. Slechts 
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één niet met naam genoemd bestuurslid bleef het met de beslissing oneens. 
De vereniging verbond aan haar beslissing wel de voorwaarde, dat het nbg 
moest garanderen dit keer met de naamswijziging in te stemmen en zich ook 
in de toekomst bij de gekozen naam neer te leggen.75

   Daarom werd de naam aan het nbg voorgelegd, voordat de eigen leden-
vergadering gevraagd zou worden de nieuwe naam definitief te accepteren. 
Dat de vereniging deze stap zette was enigszins opmerkelijk, omdat voor de 
naam ‘Vereeniging voor Verspreiding van de Bijbel en Bijbelgedeelten’ was 
gekozen, die eerder door vertegenwoordigers van het nbg was voorgesteld. 
Toch bleek dit geen overbodige zaak, want het nbg wees de voorgestelde 
naam opnieuw af. Binnen het bestuur van de vereniging bereikte het ver-
trouwen in het nbg hierdoor een nieuw dieptepunt. Het nbg bleek zo bang 
te zijn voor voortgaande verwarring tussen beide organisaties, dat ze het 
begrip ‘bijbel’ volledig uit de naam geschrapt wilden zien. Daarom stelde 
het nbg aan de vereniging een aantal alternatieven voor, waarin het woord 
‘bijbel’ was vervangen door ‘heilige schrift’.76

   Dat laatste alternatief werd door het bestuur van de vereniging gezien 
als goede oplossing voor het probleem van de naamgeving. Weliswaar was 
‘Vereeniging voor Verspreiding der Heilige Schrift’ (vvhs) nog steeds een 
vrij lange naam, maar hij klonk een stuk duidelijker dan ‘Vereeniging voor 
verspreiding van de Bijbel en Bijbelgedeelten’. Begin 1929 werd de nieuwe 
naam door de leden goedgekeurd en ingevoerd. Ook het nbg werd daarvan 
op de hoogte gesteld, waarbij de vereniging nogmaals protest aantekende 
tegen de gang van zaken en de ‘lastercampagne’ die volgens haar door het 
nbg tegen de vereniging was gevoerd. De verhoudingen met het nbg bleven 
daardoor nog jarenlang gevoelig en het onderlinge wantrouwen bleef sterk. 
De vvhs probeerde zaken die het nbg konden irriteren zoveel mogelijk te 
vermijden, maar van een goede samenwerking kon pas na de oorlog weer 
sprake zijn.77

Aanvaring met de Armenraad

De jaren twintig waren onrustige tijden voor de Vereeniging voor Bijbelver-
spreiding, want tijdens het conflict met het nbg kwam de vereniging ook met 
een andere instantie in aanvaring. De Amsterdamse Armenraad startte een 
onderzoek naar het beleid van de vereniging, vanwege geruchten rond de 
fondsenwerving en de persoon van Marinus Heule. Armenraden waren over-
koepelende organisaties op plaatselijk niveau, waarin verenigingen en instel-
lingen die zich bezig hielden met maatschappelijk hulp vertegenwoordigd 
waren. Ze waren bedoeld om de vaak versnipperde maatschappelijke hulp 
te coördineren en de aangesloten organisaties beter te laten samenwerken. 
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Ze waren ontstaan als gevolg van de invoering van de Armenwet van 1912, 
die deelname voor door de overheid gefinancierde instellingen verplicht 
had gesteld. Andere instellingen waren echter vrij in de keuze of ze in de 
armenraad vertegenwoordigd wilden worden. De vvhs was geen lid van de 
Amsterdamse Armenraad, wat geen verbazing hoeft te wekken, omdat reli-
gieuze organisaties die zich uitsluitend met evangelisatiewerk bezighielden 
in feite niet onder de definitie van ‘maatschappelijke hulp’ vielen. Ook de 
Paulusvereeniging was geen lid van de Armenraad, al was de vereniging 
zoals eerder vermeld wel lid geworden van de Amsterdamsche Christelijke 
Jeugdcentrale. Hoewel de verenigingen van Marinus Heule niet aan de Ar-
menraad verbonden waren, zouden ze in de tweede helft van de jaren twintig 
beide onderwerp worden van onderzoek vanuit de Armenraad.78

   Sinds haar oprichting had de vvhs regelmatig grote giften ontvangen, zo 
schonk vu-hoogleraar Herman Bavinck kort na de oprichting duizend gul-
den voor de bijbelverspreiding. De vereniging verwierf daardoor al snel een 
solide financiële basis. In 1924, kort voor het onderzoek van de Armenraad, 
ontving de vereniging 13.683,92 gulden aan giften en daarnaast nog eens 
30.718,65 gulden aan contributies. Vergeleken met andere verengingen, 
zoals de kleinere Paulusvereeniging, waren dit enorme bedragen. Marinus 
Heule had echter grote ambities met zijn vereniging.
   Ondanks de substantiële bijdragen uit giften en contributies, ging Ma-
rinus daarom in de jaren twintig op zoek naar andere inkomstenbronnen. 
Begin 1921 had hij voorgesteld om al het drukwerk van de vereniging niet 
langer uitsluitend gratis te verspreiden, maar een deel ervan op de markt te 
brengen. Met de opbrengsten van die uitgaven, zoals de dagblokkalender, 
waarvan hij verwachtte grote aantallen te kunnen verkopen, kon dan een 
aanzienlijk deel van de kosten van de vereniging gedekt worden. Hierdoor 
zou een groter deel van de giften aan het uitgeven van nieuw evangelisa-
tiemateriaal besteed kunnen worden. Het bestuur stond huiverig tegenover 
deze commerciëlere koers. Bij één van de bestuursleden, de gereformeerde 
predikant dr. J.G. Geelkerken, waren bezwaren van enkele boekhandelaren 
tegen deze nieuwe koers binnengekomen, omdat zij vreesden door de ver-
koop benadeeld te worden. Volgens Marinus hoefde daarvan echter geen 
sprake te zijn, omdat de vereniging niet gericht zou zijn op het maken van 
winst, maar op het zo goedkoop mogelijk in omloop brengen van grote 
hoeveelheden evangelisatiematerialen. Omdat de vereniging de uitgaven 
zeer goedkoop aan de boekhandels ter beschikking zou stellen, zouden zij 
daarop toch een normale winstmarge kunnen halen. Zo rekende Marinus 
het bestuur voor dat psalmboeken, die op dat moment voor 55 cent in de 
boekhandels werden aangeboden, door de vereniging voor 11 cent geleverd 
konden worden. Van die prijs kon volgens Marinus zowel de vereniging als 
de boekhandel profiteren, terwijl de psalmenboeken toch door een lagere 
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verkoopprijs binnen het bereik van een groter publiek zouden komen. Bo-
vendien legde Marinus er veel nadruk op dat het niet ongebruikelijk was 
dat evangelisatieverenigingen uitgaven tegen betaling op de markt brachten. 
Verschillende verenigingen, waaronder het nbg en de Britse Scripture Gift 
Mission die zijn inspiratiebron was geweest, brachten hun uitgaven op de 
markt. Na enig aarzelen stemde het bestuur ten slotte in met een proef om 
voor een aantal uitgaven een bijdrage te vragen. Die proef werd blijkbaar 
een succes, want de vvhs ging in de jaren twintig steeds meer uitgaven tegen 
vergoeding verkopen.79

   In de jaren twintig startte de vereniging ook met het houden van huis-
aan-huis collectes. Daarbij werd samengewerkt met plaatselijke predikanten, 
die zorgden voor de vrijwilligers die nodig waren om te collecteren. In ruil 
daarvoor kreeg de predikant een deel van de opbrengst toegezegd, dat echter 
bij de Vereeniging voor Bijbelverspreiding (en later de vvhs) moest worden 
uitgegeven aan evangelisatiemateriaal. Daardoor kwam de collecteopbrengst 
uiteindelijk toch grotendeels aan de vereniging ten goede. Deze constructie 
werd waarschijnlijk niet alleen gekozen om de benodigde vrijwilligers voor 
het collecteren te vinden, maar ook om bij de gemeente makkelijker toestem-
ming te krijgen voor het houden van een collecte, doordat er op deze manier 
bekende plaatselijke namen aan de collectes verbonden waren. Voor het 
houden van een collecte was namelijk in iedere gemeente een vergunning 
vereist, die soms moeilijk te verkrijgen was. De ondoorzichtige constructie 
die de vereniging hanteerde bij het houden van collectes, gaf door gebrek-
kige communicatie echter regelmatig aanleiding tot misverstanden.

Voorts [is] onderzocht het geval [J.C.] Brussaard, dat in de vorige ver-
gadering ter sprake kwam. Gebleken is dat voorheen aan B&W eener 
Gemeente toestemming werd gevraagd tot het houden eener collecte, 
zonder dat daarvan aan de betrokken predikanten mededeling werd 
gedaan. Thans is met dat systeem gebroken en krijgen de Predikanten 
gelijktijdig bericht met de aanvraag aan B&W. Ook werd vroeger in 
het request gezegd dat de geheele opbrengst ten goede kwam van den 
arbeid der Predikanten, terwijl in werkelijkheid slechts 50% daarvoor 
werd afgezonderd. Later is dit gewijzigd en thans wordt in het request 
gesproken van minstens 50%. In Bloemendaal is nog op de oude wijze 
gehandeld. Later is de zaak met ds. Brussaard besproken en heeft deze 
toen dan ook zijn volle medewerking verleend.80

Door dergelijke incidenten kreeg de fondsenwerving van de vereniging bij 
sommigen een slechte naam.81

   De autoriteiten stonden door deze gang van zaken vaak wantrouwend 
tegenover de verzoeken om vergunningen voor deze collectes. Kwam het 
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geld wel daadwerkelijk en volledig ten goede aan evangelisatie? Waarom 
kregen de plaatselijke predikanten een aanzienlijk deel van de opbrengst? 
Burgemeesters, die over deze vergunningsverzoeken voor collectes moesten 
beslissen, vroegen daarom met enige regelmaat aan de politie om de betrouw-
baarheid van de vereniging na te gaan. Omdat de vereniging in Amsterdam 
gevestigd was, werd daarvoor de politie in Amsterdam aangeschreven. In 
het Stadsarchief Amsterdam ligt dan ook een uitgebreid dossier over de 
vvhs, dat bestaat uit tientallen van dergelijke verzoeken om inlichtingen. De 
vragen kwamen uit het hele land, van Aduard tot Zwolle, maar meestal uit 
kleinere plaatsen. Die gemeenten hadden waarschijnlijk onvoldoende mid-
delen om zelf de betrouwbaarheid van de vereniging te kunnen nagaan. In 
reactie op de brieven trok de Amsterdamse politie steeds in haar systemen 
na, of secretaris Marinus Heule of één van de andere bestuursleden in hun 
gegevens voorkwam. In alle gevallen liet de politie echter weten, daarin 
geen belemmeringen voor het afgeven van een collectevergunning te hebben 
gevonden.82

‘Nauwelijks als bonafide te classificeren’

Tot in de jaren twintig was dit in feite het enige middel dat gemeenten in 
handen hadden om de betrouwbaarheid van een vereniging te laten nagaan. 
Dat veranderde toen in 1925 het Centraal Archief en Inlichtingenbureau voor 
Maatschappelijk Hulpbetoon werd opgericht, de voorloper van het hui-
dige Centraal Bureau Fondsenwerving. Het initiatief voor deze organisatie 
kwam van Johannes Everts, de secretaris van de Amsterdamse Armenraad. 
Everts was al jarenlang actief binnen de wereld van de armenzorg en het 
maatschappelijk hulpbetoon en concludeerde dat een landelijke overkoepe-
lende organisatie voor dit werk ontbrak. Daarom werd besloten het Centraal 
Archief en Inlichtingenbureau op te richten, waarvan Everts’ vrouw tussen 
1930 en 1948 directeur was. Volgens de statuten had de instelling tot doel 
‘het tegengaan van misbruiken bij geldinzamelingen, steunaanvragen en 
dergelijke, uitgaande van onbetrouwbare of niet-steunwaardige personen 
of instellingen en het bevorderen van den arbeid van bonafide instellingen, 
zulks in het bijzonder door het verschaffen van betrouwbare gegevens om-
trent de steunaanvragers.’83 Om dat doel te bereiken legde het bureau een 
gegevenslijst aan van charitatieve instellingen en stelde het een landelijk 
collecteplan op om te voorkomen dat instellingen elkaar bij het inzamelen 
van geld teveel voor de voeten zouden lopen. Overheden en andere belang-
hebbenden konden bij het Centraal Bureau navraag doen naar de betrouw-
baarheid van een instelling of andere inlichtingen opvragen.84

   Kort na de oprichting van het Centraal Archief en Inlichtingenbureau 
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besloot deze organisatie een onderzoek naar de beide verenigingen van 
Marinus Heule uit te voeren. Dit was een opmerkelijke beslissing, omdat de 
Vereeniging voor Bijbelverspreiding zoals gezegd feitelijk geen charitatieve 
instelling was. Evangelisatie viel niet onder de noemer ‘maatschappelijk 
hulpbetoon’, waardoor de vereniging niet onder het Centraal Archief en 
Inlichtingenbureau viel. Bij de Paulusvereeniging lag dit complexer, omdat 
te verdedigen viel dat het jeugdwerk van deze vereniging onder de noe-
mer ‘maatschappelijk hulpbetoon’ moest vallen. Wat de exacte aanleiding 
vormde om de verenigingen van Marinus Heule onder de loep te nemen, 
valt niet meer na te gaan. Het is echter goed mogelijk dat verzoeken van 
burgemeesters om inlichtingen over de betrouwbaarheid van de Vereeni-
ging voor Bijbelverspreiding en de Paulusvereeniging hierbij een rol heb-
ben gespeeld. Ook kan het zijn dat de aandacht van het Centraal Archief 
en Inlichtingenbureau werd getrokken door een aantal negatieve artikelen 
dat over de Paulusvereeniging verscheen. Een kritisch artikel in het liberale 
Algemeen Handelsblad maakte de Armenraad bijvoorbeeld attent op onvrede 
rond een misleidende ‘openbare inzameling’ door de Paulusvereeniging. Op 
de collectebussen die de Paulusvereeniging voor de collecte had gebruikt, 
had in grote letters ‘jeugdwerk’ gestaan. De naam Paulusvereeniging stond 
daarentegen in veel kleinere letters weergegeven. Voor veel mensen die een 
gift hadden gegeven, was daardoor niet duidelijk geweest dat de collecte 
voor een protestants-christelijke vereniging bestemd was geweest. In reactie 
op deze kritiek ontkende Marinus Heule dat de naam van de Paulusvereeni-
ging bewust te klein op de bussen was weergegeven om zo meer geld op te 
kunnen halen.85

   In de praktijk liet het Centraal Archief en Inlichtingenbureau het onder-
zoek uitvoeren door de Amsterdamse Armenraad, omdat de verenigingen 
in Amsterdam waren gevestigd. In het Stadsarchief Amsterdam is een dos-
sier van dit onderzoek terug te vinden, dat de periode van 1926 tot rond 
1950 beslaat. De belangrijkste rapporten werden uitgebracht tussen 1926 
en 1929 en vormen een serie aanvullende verslagen van het onderzoek dat 
de Armenraad in die periode naar de Vereeniging voor Bijbelverspreiding 
hield. De latere rapporten, uit de jaren dertig en vijftig, bouwen sterk voort 
op het onderzoek uit de jaren twintig.86 De Armenraad hield het onderzoek 
aanvankelijk beperkt en verzamelde alleen enkele basisgegevens over het 
bestuur en de doelstelling van de verenigingen. Uit dat korte onderzoek kwa-
men weinig bezwaren tegen de verenigingen naar voren, zo concludeerde de 
Armenraad over de Vereeniging tot Bijbelverspreiding dat er betrouwbare 
personen in het bestuur zaten. Daarom stelde de Armenraad voor om positief 
over de vereniging te adviseren.
   Kort daarna lijkt de Armenraad echter informatie te hebben ontvangen, 
die kennelijk een ander licht op de zaak wierp, want er werd besloten om 
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het onderzoek alsnog voort te zetten. Uit dit vervolgonderzoek rees een veel 
minder gunstig beeld van de verenigingen op. Zo vonden de onderzoekers 
dat Marinus Heule hen tijdens een eerste gesprek op het verkeerde been 
had gezet. Hij had gesteld dat voor het houden van de collectes vrijwel 
geen onkosten werden gemaakt, omdat de collectanten hun werk allemaal 
vrijwillig deden. De onderzoekers ontdekten echter dat de collectes werden 
georganiseerd door colporteur Ochtman, die in dienst was van de vereniging. 
Hij legde de contacten met de plaatselijke predikanten en zorgde ervoor 
dat voldoende vrijwilligers werden geworven om te kunnen collecteren. 
Soms kreeg hij daarbij hulp van twee andere colporteurs. De onderzoekers 
vonden dat het loon van de colporteurs gezien moest worden als onkosten 
van de geldinzamelingen, waardoor zij uitkwamen op een percentage van 37 
procent van de opbrengsten dat aan onkosten werd besteed. Door Marinus 
werden het loon van de colporteurs en het spoorabonnement van Ochtman 
echter gezien als algemene onkosten, omdat de colporteurs ook andere taken 
hadden dan het organiseren van collectes. Hierover ontstond een verschil 
van mening tussen Marinus en de onderzoekers.87

   Daarnaast plaatsten de onderzoekers hun vraagtekens bij de vermelding 
‘gratis voor verspreiding’ dat op de uitgaven van de vvhs werd afgedrukt. 
Sinds de vereniging haar uitgaven deels op de markt had gebracht, werd 
deze tekst op de kaft van iedere uitgave afgedrukt. De bedoeling was dat 
predikanten en evangelisatiecomités geen vergoeding zouden vragen voor 
de lectuur die ze uitdeelden, wat in deze periode niet ongebruikelijk was 
bij traktaatverspreiding. De vereniging wilde daarmee haar uitgaven bin-
nen het bereik van iedereen houden. Om te garanderen dat traktaatjes en 
geïllustreerde evangeliën niet aan het publiek werden doorverkocht, werd 
de tekst ‘gratis voor verspreiding’ afgedrukt. De gekozen formulering kon 
echter de indruk wekken dat de vereniging haar materialen gratis weggaf, 
terwijl predikanten en evangelisatiecommissies in veel gevallen wel om een 
bijdrage werd gevraagd. Om die reden had dr. J.G. Geelkerken, die op dat 
moment voorzitter van het bestuur van de Vereeniging voor Bijbelversprei-
ding was, al eens gevraagd om de formulering aan te passen. Marinus Heule 
had toen aangegeven bang te zijn dat dit tot teveel gratis aanvragen bij de 
vereniging zou leiden. De tekst was daarom gehandhaafd.88

   De onderzoekers van de Armenraad vonden de formulering zeer mislei-
dend. Zij stelden dat de tekst bij leden en donateurs een andere indruk 
wekte over de werkwijze van de vereniging, dan op grond van de feiten 
gerechtvaardigd was. Bovendien vonden de onderzoekers de aantallen gratis 
verspreid materiaal in de jaarcijfers van de vereniging door deze gang van 
zaken niet langer betrouwbaar. Volgens Marinus Heule zat er geen bewuste 
bedoeling achter de formulering en was deze zeker niet bedoeld om het 
publiek te misleiden, maar de onderzoekers reageerden sceptisch op die 
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claim. Zij stelden dat de vereniging op grond van deze zaken ‘nauwelijks 
als bonafide te classificeren viel’.89

Geruchten zonder bewijzen?

Hoewel de onderzoekers moeite hadden om betrouwbare inlichtingen over 
de persoon Marinus Heule te verzamelen, kwamen hen tijdens het onder-
zoek van verschillende zijden geruchten ter ore, al valt uit het dossier niet 
meer op te maken uit welke hoek deze negatieve informatie kwam. Gecom-
bineerd met zijn afwijzende reacties op de kritiek van de Armenraad, zagen 
de onderzoekers dit als aanleiding om het onderzoek naar de vvhs verder 
uit te breiden. Ze vonden een grondig onderzoek van de financiële cijfers 
van de vereniging daarbij noodzakelijk. De vereniging werd gevraagd om 
een jaarrekening van het jaar 1925-1926, maar aan dit verzoek werd niet 
voldaan. Marinus Heule had het vertrouwen in de onderzoekers verloren 
en stelde dat hij al cijfers van het voorgaande jaar beschikbaar had gesteld 
en daarmee niet bezig kon blijven. De onderzoekers moesten volgens hem 
genoegen nemen met de berichtgeving die naar aanleiding van de leden-
vergadering was verschenen. Daarover waren in verschillende dagbladen 
artikelen gepubliceerd, die de onderzoekers dan maar moesten nalezen. De 
onderzoekers lieten weten dat deze bronnen onvoldoende informatie boden, 
waarop Marinus liet weten dat hij zou uitzoeken welke informatie inmid-
dels aan de Armenraad was gestuurd, maar dat hij verder niets wilde doen 
voordat zijn boekhouder terugkwam van vakantieverlof. Geïrriteerd over 
dit uitstel namen de onderzoekers opnieuw contact op met een verzoek om 
informatie, waarop een getergde Marinus Heule reageerde dat ze ‘dan maar 
moesten doen wat ze wilden’.90

   De Armenraad, die zich door de gang van zaken zeer gefrustreerd voelde, 
besloot daarop om contact op te nemen met enkele bestuursleden van de 
Vereeniging voor Bijbelverspreiding, om op die manier alsnog medewerking 
aan het onderzoek te verkrijgen. De onderzoekers legden contact met de 
pas tot voorzitter benoemde hervormde predikant J.H.F. Remme, die niets 
van de gang van zaken bleek te weten. Remme reageerde sceptisch. Zodra 
de onderzoekers hem er echter van wisten te overtuigen dat hun onderzoek 
niet speciaal tegen de vereniging gericht was, maar paste binnen het beleid 
om regelmatig verenigingen en instellingen te beoordelen, verklaarde hij 
zich bereid mee te werken. Ondertussen had Marinus Heule op eigen initi-
atief echter een boze brief naar de Armenraad gestuurd, waarin hij aangaf 
niet langer aan het onderzoek mee te willen werken. Verbaasd namen de 
onderzoekers opnieuw contact op met voorzitter Remme, die niet op de 
hoogte bleek van de verstuurde brief. Dat versterkte de twijfels van de on-
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derzoekers over de gang van zaken nog meer. Remme probeerde hen ervan 
te overtuigen dat die twijfels niet nodig waren. Hij gaf aan dat hij sinds zijn 
aantreden als voorzitter probeerde het bestuur meer invloed op de gang van 
zaken te geven. Volgens hem was Marinus Heule echter gewend geraakt aan 
een situatie waarin het bestuur slechts beperkt invloed uitoefende, die in de 
loop der jaren zo gegroeid was. Hij liet weten dat hij gemerkt had dat Mari-
nus Heule gewend was om zeer onafhankelijk van het bestuur te opereren, 
dat zich op een afstand hield en achteraf goedkeuring gaf aan zaken die al 
besloten waren. Remme vond dit niet de juiste gang van zaken, maar stelde 
dat dit niet alleen aan Marinus Heule verweten kon worden. Voorgaande 
besturen hadden deze situatie nu eenmaal laten groeien. Zelf had hij daarom 
tijd nodig om de situatie langzamerhand te hervormen. Aan de Armenraad 
beloofde hij in te zullen grijpen en af te dwingen dat de vereniging alsnog 
aan het onderzoek zou meewerken. Remme achtte dit ook in het belang van 
Marinus Heule, zodat die zijn naam zou kunnen zuiveren van de geruchten 
die blijkbaar over hem de ronde deden.91

   De onderzoekers besloten een deel van hun onderzoek te baseren op ver-
trouwelijke gesprekken met mensen die de vereniging van binnenuit of 
buitenaf kenden. Zo nam de Armenraad contact op met de gereformeerde 
predikant Geelkerken, die jarenlang voorzitter was geweest, maar zich kort 
voor het onderzoek uit het bestuur had teruggetrokken. Zijn vertrek had 
nauw samengehangen met het conflict, dat rond zijn persoon speelde binnen 
de Gereformeerde Kerken in Nederland. Geelkerken had al vaker weerstand 
opgeroepen binnen zijn eigen kerkverband. In 1920 had hij een getuigenis 
dat van de landelijke gereformeerde synode vanaf alle kansels gelezen moest 
worden, niet alleen aan zijn gemeente voorgelezen maar ook van kritisch 
commentaar voorzien. Enkele jaren later raakte hij opnieuw in opspraak, 
omdat hij het letterlijk spreken van de slang in het bijbelboek Genesis zou 
hebben ontkend. De kerkenraad wees een klacht hierover vanuit de ge-
meente af, maar de classis Amsterdam verklaarde de klacht daarna toch als 
gegrond. Daarop werd in 1926 een landelijke synode bijeen geroepen om 
over deze gevoelige kwestie een beslissing te nemen. Wekenlang werd door 
de synode overlegd hoe met de zaak Geelkerken moest worden omgegaan, 
terwijl de pers uitgebreid over de bijeenkomsten berichtte. Uiteindelijk werd 
van ds. Geelkerken de openlijke erkenning geëist dat de slang in het paradijs 
werkelijk gesproken had, en dat dit bijbelgedeelte uit Genesis alleen letterlijk 
kon worden opgevat. Toen hij dat weigerde, werd hij geschorst als predikant, 
waarna hij samen met een aantal collega’s uit de Gereformeerde Kerken stapte 
en de ‘Gereformeerde Kerken in Hersteld Verband’ stichtte.92

   Door deze zaak had Geelkerken in 1926 nauwelijks tijd om zijn rol als 
voorzitter van de Vereeniging voor Bijbelverspreiding te vervullen. Binnen 
de vereniging ontstond bovendien bezorgdheid, of de negatieve publiciteit 
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rond Geelkerken zich ook tegen de eigen organisatie zou kunnen keren. Het 
bestuur stelde ‘dat het […] niet gaat om den persoon van Ds. Geelkerken 
of om de zaak die hij voorstaat, maar om de belangen ten opzichte van de 
Vereeniging voor Bijbelverspreiding, daar deze toch het zwaarst moeten we-
gen’.93 Men was Geelkerken in deze omstandigheden duidelijk liever kwijt 
dan rijk. Enkele bestuursleden vroegen Geelkerken in een gesprek of hij zich 
wegens tijdgebrek niet beter terug kon trekken uit het bestuur. Per brief 
liet Geelkerken daarop weten dat hij zich vanwege zijn ‘drukke werkzaam-
heden verplicht [zag] zijn taak als voorzitter […] neer te leggen’.94 Doordat 
Geelkerken op deze manier eervol kon vertrekken, leek dit een voor beide 
partijen acceptabele oplossing, al zal het afscheid bij Geelkerken gemengde 
gevoelens hebben opgeroepen.
   Na zijn vertrek werd Geelkerken door de Armenraad benaderd voor me-
dewerking aan haar onderzoek. Hij was bereid de onderzoekers enige in-
lichtingen te verschaffen, maar vertelde weinig meer dan wat de Armenraad 
op basis van het voorafgaande onderzoek al wist. Over zijn eigen vertrek 
liet hij niet meer weten, dan dat hij wegens tijdgebrek afscheid van de ver-
eniging had genomen. Wel stelde hij dat het wenselijk was geweest, als het 
bestuur meer invloed op de gang van zaken binnen de vereniging zou heb-
ben gehad. De onderzoekers namen ook contact op met A.M. Berkhoff, die 
vanwege het conflict met het nbg korte tijd later bij de vereniging vertrok. 
Hij liet meer teleurstelling over de organisatie doorschemeren. Hij vertelde 
de onderzoekers dat hij zich als bestuurslid had teruggetrokken, omdat het 
hem niet gelukt was het conflict met het bijbelgenootschap op te lossen door 
een naamsverandering voor elkaar te krijgen. Volgens hem werd daar bin-
nen de vereniging nog wel over nagedacht. Hij gaf echter ook toe dat ‘hij 
een en ander van de secretaris-penningmeester vernomen had, waardoor hij 
sceptisch tegenover hem kwam te staan’, al wordt uit het dossier helaas niet 
duidelijk wat hij dan precies had gehoord.95 Berkhoff vond het niet correct 
dat Marinus Heule in feite het beleid van de organisatie in handen had, 
terwijl het bestuur te weinig toezicht hield op de gang van zaken, maar de 
controle aan de accountant overliet. Het was hem echter niet gelukt om daar 
iets aan te veranderen. Voor de Armenraad vormden deze inlichtingen een 
bevestiging van hun eigen vermoedens.96

   Gesprekken met enkele personen die de vereniging van buitenaf kenden, 
versterkten het wantrouwen van de Armenraad nog verder. Eén van de ge-
sprekspartners was D.E. Boeke, de secretaris van het nbg. Het sprak voor zich 
dat dit gesprek weinig positieve informatie over de vereniging opleverde. 
Getuige het dossier van de Armenraad kreeg de slepende kwestie over de 
naamsverwarring tussen het nbg en de Vereeniging voor Bijbelverspreiding 
tijdens het onderzoek veel aandacht, waarbij de Armenraad er toe neigde met 
de argumentatie van het nbg mee te gaan. Boeke gaf verschillende voorbeel-
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den van gevallen waarbij de Vereeniging voor Bijbelverspreiding volgens 
hem misbruik maakte van anderen. Zo stelde hij dat de vereniging illustraties 
uit een Engels tijdschrift overnam en die na enkele minimale bewerkingen 
gebruikte voor eigen uitgaven, waardoor het betalen van auteursrecht kon 
worden ontlopen. Ook noemde hij een geval waarbij iemand een bijbel aan-
vroeg om die gratis te kunnen verspreiden. Volgens Boeke was de kostprijs 
van die bijbel tachtig cent, maar liet de vereniging hem een gulden betalen. 
De koper moest zelf vervolgens een register tekenen, waarmee hij beloofde 
de bijbel gratis te zullen verspreiden. Nadere informatie over de aankoop 
en het register kon Boeke echter niet geven. Ook andere gesprekken, zoals 
met de secretaris van de Amsterdamsche Christelijke Jeugdcentrale over de 
toetreding van de Paulusvereeniging tot deze koepelorganisatie, leverden 
beschuldigingen op die moeilijk hard gemaakt konden worden. Geen van de 
informanten kon zijn beweringen met bewijzen ondersteunen, waardoor de 
verzamelde informatie het niveau van geruchten nauwelijks oversteeg.97

   Daarom stelde de Armenraad in een gesprek met voorzitter Remme van de 
Vereeniging voor Bijbelverspreiding voor om ook een accountant bij het on-
derzoek te betrekken, die het financiële beleid van de vereniging zou kunnen 
doorlichten. Een zo grondig mogelijk onderzoek zou de enige manier zijn om 
het wantrouwen tegen de vereniging definitief weg te nemen. Remme zag in 
dat de vereniging bij medewerking gebaat zou zijn en stemde toe. Mogelijk 
tegen de verwachting van de Armenraad in bleek uit het accountantsrap-
port geen enkele onrechtmatigheid. Weliswaar was de administratie van de 
vereniging volgens de accountant wat primitief, maar er viel geen enkele 
aanwijzing voor misbruik te constateren. Daarop besloot de Armenraad het 
onderzoek te sluiten en aan het Centraal Archief en Inlichtingenbureau te 
vragen om niet langer negatief over de vereniging te adviseren. Toch was 
het wantrouwen van de raad tegen de vereniging niet volledig weggeno-
men, want de Armenraad bleef de vereniging nog jarenlang kritisch volgen, 
waarbij regelmatig werd teruggegrepen op informatie uit de rapporten uit 
de jaren twintig. Zo wordt uit het dossier van de Armenraad duidelijk dat 
de raad ook na de Tweede Wereldoorlog, mede op basis van de rapporten 
uit de jaren twintig, nog negatief over vergunningaanvragen voor collectes 
van de vvhs adviseerde.98

Het onderzoek van de Armenraad, en de geruchten rond Marinus Heule die 
in de loop van dat onderzoek over hem werden verzameld, maakten in ieder 
geval duidelijk dat hij bij sommigen, in ieder geval bij het nbg, een dubieuze 
reputatie had. In hoeverre de geruchten op feiten gebaseerd waren, valt 
nauwelijks na te gaan. Duidelijk is wel dat zijn investeringen in vastgoed, 
en de manier waarop hij panden in zijn eigendom door zijn verenigingen 
liet gebruiken, een belangrijke oorzaak voor zijn negatieve imago vormden. 
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Hoewel de stukken daarover weinig duidelijk maken, kan het niet anders 
dan dat dit negatieve imago zijn weerslag op de verenigingen moet hebben 
gehad. Toch lijkt de achterban van de Vereeniging voor Bijbelverspreiding 
hierdoor nauwelijks beïnvloed te zijn geweest, want er is na het onderzoek 
van de Armenraad geen substantiële terugloop van de giften of contributies 
zichtbaar. Wel zorgde het onderzoek voor een groeiend bewustzijn van het 
bestuur, dat het zich in de toekomst actiever op moest stellen en het beleid 
niet uitsluitend aan Marinus Heule moest worden overgelaten. De hervor-
mingsdrift lijkt echter te zijn weggeëbd, want er werd niet noemenswaardig 
aan de positie van Marinus Heule gemorreld. Daarvoor was hij te zeer de 
spil geworden, waar de vereniging om draaide. Ook in de jaren dertig en 
veertig zou hij daarom sterk zijn stempel op het beleid van de vereniging 
blijven drukken.
   Waren de terugkerende geruchten rond de persoon van Marinus Heule 
terecht? Op basis van het bronnenmateriaal is uiterst lastig na te gaan, uit 
welke hoek de kritiek precies kwam en nog moeilijker of de geruchten (een 
kern van) waarheid bevatten. Critici van Marinus hadden hun informatie 
meer dan eens van horen zeggen en niet uit de eerste hand opgedaan. Som-
mige critici, vooral leden van het nbg, kunnen door hun eigen belangen bij 
de kwestie bovendien zeker niet als objectief gezien worden. Duidelijk is 
wel, dat de Heule’s – zowel Marinus als zijn broer Hendrik- eigenzinnig en 
koppig waren. Ze hielden de leiding over hun verenigingen grotendeels in 
eigen hand, en voelden zich niet snel genoodzaakt verantwoording over hun 
handelen af te leggen. Met name Marinus nam vaak beslissingen waarvan 
het bestuur pas achteraf op de hoogte werd gesteld. Met tegenspraak (zowel 
in familiale sfeer als binnen de verenigingen) hadden de broers regelmatig 
moeite. Tegelijkertijd schetsen familieleden van Marinus hem als een strenge 
en soms driftige, maar ook rechtvaardige persoonlijkheid.
   Handelen zat de Heule’s in het bloed. Dat gold niet alleen voor huizen en 
religieuze kunstwerken (Hendrik), maar voor al hun aankopen. Marinus 
dong graag af en kocht vaak grote hoeveelheden tegelijk om zo korting te 
krijgen. Tegelijkertijd koersterde hij een calvinistisch ethos van zuinigheid 
en hard werken. In een interview vertelde de enige oud-medewerker die 
Marinus Heule nog had meegemaakt, hoe Marinus soms (gebruikt) papier 
of touw in het magazijn kwam brengen, want daar ‘kun je nog wel pakjes 
mee inpakken’.99 In tegenstelling tot zijn broer Hendrik gaf Marinus dan 
ook weinig om uiterlijk of kleding. Volgens de dochter van Marinus, was 
haar oom ‘veel meer een heer dan mijn vader. Vader was dat zeker niet, die 
liep altijd een beetje te sjokken. Als je hem zag dacht je altijd dat hij moe 
was.’100 Toch kon Marinus ook heel gul zijn, volgens zijn familie gaf hij grote 
giften aan goede doelen. Ook bracht hij regelmatig moderne cadeaus voor 
zijn vrouw mee, zoals een aardappelschilmachine die zij eerst niet eens wilde 
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gebruiken omdat het met de hand toch ook prima ging. In hun missionaire 
gedrevenheid waren de broers oprecht. Tekend is dat beide broers tot op zeer 
hoge leeftijd actief bleven binnen hun vereniging, waarbij Marinus Heule 
ook nadat hij zijn werkzaamheden bij de Paulusvereeniging had moeten 
neerleggen nog steeds met een bakfiets door Amsterdam trok om traktaatjes 
te verspreiden.101

   De eigenzinnige en onafhankelijke houding van de Heule’s binnen de 
verenigingsbesturen was deels mogelijk, doordat het vermogen van beide 
broers een belangrijke basis voor het bestaan van de verenigingen vormde. 
Dat gaf hen vrijheid van handelen en maakte de bestuurders voorzichtig 
met tegenspraak. Bovendien was het niet uitzonderlijk dat particuliere initi-
atieven weinig professioneel werden geleid. Regelgeving voor verenigingen 
was vrij beperkt. Het was bovendien niet ongebruikelijk dat bestuursleden, 
zeker predikanten, tegelijkertijd in verschillende andere besturen zaten, 
waardoor ze weinig tijd hadden zich op gedetailleerd niveau met beslissingen 
bezig te houden. Dat gaf de Heule’s veel vrijheid van handelen en daarmee 
de ruimte om hun stempel sterk op de gang van zaken binnen de vvhs en 
(in mindere mate) de bkv te drukken.

Bijbelverspreiding in crisistijd

Organisatorisch gezien bleef na het onderzoek van de Armenraad het meeste 
bij het oude, en ook aan het uitgavenbeleid veranderde tijdens de jaren 
dertig niet veel. De nadruk bleef liggen op de uitgaven van geïllustreerde 
bijbelgedeelten, wand- en tekstkaarten en de succesvolle dagblokkalender, 
een scheurkalender met iedere dag een bijbeltekst en korte overdenking, die 
slechts enkele jaren na de oprichting van de vvhs geïntroduceerd was. Wel 
groeide het aanbod van de vereniging in de jaren dertig geleidelijk verder 
uit, vooral met materialen voor kinderen, zoals kleine kleurboekjes met bij-
belse thema’s en kleine gebedenboekjes. Voor de vvhs was deze periode niet 
direct een tijd van vernieuwing, maar vooral van consolidatie en uitbouw 
van wat in de eerste jaren door Marinus Heule was bereikt. De vereniging 
ontwikkelde zich dan ook verder tot christelijke uitgeverij. Hoewel Marinus 
persoonlijk altijd veel binding bleef voelen met evangelisatiewerk, en regel-
matig Amsterdam introk om traktaten te verspreiden, verschoof de aandacht 
binnen de vvhs toch steeds meer van verspreiding naar publicatie, waarbij 
de uitgaven van de vvhs vooral door andere partijen werden verspreid.
   Was die verschuiving een gevolg van de institutionalisering die bij elke 
organisatie na verloop van tijd optreedt, of speelden ook andere factoren 
een rol? Als mogelijke factor moet dan in ieder geval de economische crisis 
genoemd worden, die gedurende het hele decennium aan zou houden. Op 
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basis van de beschikbare bronnen, waarbij gegevens over de financiële 
situatie van de vereniging in de jaren dertig echter slechts sporadisch voor-
handen zijn, lijkt het erop dat de vvhs weinig moeite heeft gehad om het 
hoofd financieel gezien boven water te houden tijdens de crisisjaren. Het 
bestuur merkte begin jaren dertig op dat ‘ondanks de heerschende crises 
de Vereeniging behoed werd voor achteruitgang’.102 Ook later worden in de 
notulen van de bestuursvergaderingen nauwelijks problemen gemeld.
   Bij Marinus’ andere vereniging, de veel kleinere Paulusvereeniging lag dat 
anders. Het jeugdwerk van de Paulusvereeniging draaide voor een deel op de 
kleine contributie die kinderen voor de clubactiviteiten meebrachten. Daar-
van konden materialen voor de handwerk- en knutseluurtjes gekocht wor-
den. Steeds meer vaders van clubleden raakten echter werkloos, waardoor 
de kinderen de contributie niet meer konden betalen. Waar mogelijk werd 
daarom op het clubwerk bezuinigd. Daarnaast kreeg de Paulusvereeniging 
te maken met een bezuiniging van de gemeente Amsterdam. Voor speciale 
activiteiten, zoals de zomerkampen voor stadskinderen, kreeg de vereniging 
een subsidie. Die subsidies werden stopgezet of stevig afgebouwd, waardoor 
de zomerkampen van het programma geschrapt moesten worden. Daardoor 
moest het jeugdwerk in een aantal gemeenten, waaronder Den Haag en 
Haarlem, wegens gebrek aan financiële middelen worden stopgezet of afge-
stoten richting een plaatselijke evangelisatievereniging. Na het schrappen 
van de zomerkampen kon de Amsterdamse afdeling uiteindelijk wel blijven 
bestaan. Marinus moest echter veel energie steken in het overeind houden 
van de Paulusvereeniging, wat mogelijk een uitbreiding van de activiteiten 
van de vvhs in de weg stond.103

Opmerkelijk genoeg besteedde de vvhs in haar uitgaven weinig aandacht aan 
de crisisomstandigheden. Het thema armoede werd in de traktaten enkele 
keren aangesneden, maar daarbij werd in algemene termen over het onder-
werp gesproken en vooral benadrukt dat ware rijkdom niet met bezit maar 
met geloof te maken had. De uiteindelijke boodschap was dat de lezer op 
God moest vertrouwen. In de jaren dertig lijkt dit thema echter niet vaker te 
zijn behandeld dan in de jaren twintig. In tegenstelling tot de verwachting 
verschenen er bovendien geen uitgaven die speciaal op de vele werklozen 
gericht waren. Uit de notulen valt ook niet op te maken dat het bestuur extra 
aandacht voor deze groep nodig vond.
   De afwezigheid van de crisis als thema bij de vvhs is opmerkelijk, omdat 
de vereniging zich met haar traktaatjes onder meer wilde richten op de 
volksbuurten, waar de kerkgang weinig frequent was en waar christenen 
grote morele problemen zagen. Bewust hield de vereniging daarom sinds de 
oprichting de prijs voor haar materialen zo laag mogelijk. Zo had de schrijf-
ster Johanna Breevoort in het traktaat Zaaien en maaien, dat ze rond 1920 ter 
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promotie van het werk van de vvhs schreef, beschreven hoe de vereniging 
zich richtte op de armen in de Amsterdamse volksbuurten. ‘Even soest hij 
na over het straks gehoorde. Bijbelverspreiding. Hij ziet zich een jongen, een 
groote flinke jongen, die een tekst meebrengt […]. Vader is bitter, moeder is 
vredeloos gestemd, de kinderen zitten somber aan tafel. Vader vloekt op de 
uitbuiters, die te weinig loon betalen, moeder zucht. […] Bidden, rust ont-
vangen, tot Jezus komen. Een spottende lach trekt over vaders gelaat. Maar 
moeders oogen zijn vochtig’.104 Bijbelverspeiding wordt in dit traktaat dan 
ook nadrukkelijk een sociaal belang genoemd. Juist in deze volksbuurten 
sloeg de crisis hard toe. Het is daarom moeilijk aan te geven wat de reden 
was voor de vereniging om nauwelijks aandacht aan de crisisomstandighe-
den te besteden. Misschien stond de crisis toch te ver af van de vermogende 
Marinus Heule en de predikanten die het bestuur vormden. Het is mogelijk 
dat zij beïnvloed werden door het stigma dat aan werkloosheid kleefde, dat 
werklozen lui of niet werkwillig waren en daarom zelf hun verantwoordelijk-
heid moesten nemen. Een echt bevredigende verklaring voor de afstandelijke 
houding van de vvhs, valt op basis van het nog beschikbare bronnenmate-
riaal echter niet te geven.

De crisis als kans?

In vergelijking met de activiteiten van bijbel- en traktaatgenootschappen in 
de Angelsaksische wereld lijkt de vvhs op dit punt niet direct een uitzonde-
ring te hebben gevormd. Ook de inspiratiebron sgm stelde zich terughou-
dend op, en bracht geen traktaten op de markt die speciaal bedoeld waren 
voor degenen die het hardst door de crisis getroffen waren. Dat had verschil-
lende oorzaken. Ten eerste had de sgm zelf grote moeite om de terugloop 
aan inkomsten in de jaren dertig op te vangen. Financieel gezien was er dan 
ook weinig ruimte voor uitbreiding van de taken, of het ontwikkelen van 
nieuwe soorten materialen. Aan de geringe inhoudelijke aandacht voor de 
crisis lag echter ook een koerswijziging ten grondslag. In de jaren twintig 
had de sgm haar aanbod geleidelijk uitgebreid met kleine gethematiseerde 
bundels, zoals God Hath Spoken en The Way of Salvation. Hoewel ook deze 
bundels uitsluitend bestonden uit selecties van bijbelteksten, vormden deze 
uitgaven een breuk met het oorspronkelijk beleid om alleen geïllustreerde 
bijbels en bijbelgedeelten uit te geven. Bovendien was het werk van de 
sgm in de loop van de jaren twintig verbreed dankzij een aantal fusies en 
samenwerkingsverbanden, onder meer met de Book Society en de Christian 
Colportage Association, waardoor verschillende nieuwe activiteiten onder 
de naam van de sgm waren komen te vallen.
   In 1933 besloot secretaris Francis C. Brading zich echter terug te trekken, 
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mede omdat hij zich vanwege de enorme terugloop aan inkomsten niet langer 
opgewassen voelde tegen zijn werk. Oproepen in Word of Life, het tijdschrift 
van de sgm, maakten aan de contribuanten met regelmaat de slechte finan-
ciële situatie duidelijk, maar desondanks bleven de inkomsten dalen. ‘May 
we take our friends into our confidence regarding our difficulties. There is 
no doubt that very difficult times are ahead; indeed we are feeling the ef-
fects of the present depression and our receipts for the past six months are 
some thousands of pounds behind those of the same period last year.’105 De 
opvolger van Brading maakte bij zijn aantreden duidelijk dat hij wilde kiezen 
voor een heel andere lijn. In feite introduceerde hij het principe van de ‘faith 
missions’ bij de sgm, want hij benadrukte dat de organisatie zich uitsluitend 
afhankelijk moest stellen van God. God zou zelf voor voldoende inkomsten 
zorgen. Dat betekende dat de sgm niet langer oproepen zou doen om giften 
aan de organisatie over te maken of om extra contribuanten te zoeken. Na 
enige aarzeling stemde het bestuur met deze koerswijziging in. Tegelijkertijd 
werd besloten om voortaan uitsluitend uitgaven te laten verschijnen die de 
woorden van de Heilige Schrift bevatten. Alle andere christelijke lectuur 
die de sgm uitgaf, waaronder de succesvolle kerstgeschenken voor zondags-
scholen van de Book Society, moesten worden afgestoten. Daarmee keerde de 
sgm terug naar het uitgavenbeleid zoals dat in de tijd van William Walters 
had bestaan. Speciale traktaten voor werklozen of andere getroffenen van 
de crisis, hoe waardevol ze door het bestuur mogelijk ook werden gevon-
den, pasten in deze visie simpelweg niet meer in het uitgavenbeleid van de 
sgm.
   Of deze koerswijziging invloed heeft gehad op de vvhs valt moeilijk te zeg-
gen, omdat onduidelijk is in hoeverre de vvhs in deze periode nog in contact 
met de sgm stond. De terughoudendheid rond het thema van de crisis gold 
echter ook voor enkele andere grote religieuze organisaties in Groot-Brittan-
nië. De British and Foreign Bible Society maakte bijvoorbeeld ook melding 
van teruglopende inkomsten en andere negatieve gevolgen van de crisis, 
maar bleef zich ondertussen op de vertrouwde activiteiten concentreren. 
Er werden geen speciale verspreidingsprojecten onder werklozen opgezet. 
Hetzelfde gold voor de Religious Tract Society. Het genootschap merkte al 
sinds het begin van de eeuw een terugloop op in de vraag naar traktaten, 
waar de organisatie slechts moeizaam op in wist te spelen.

The old tracts appealed to the Bible as an ultimate authority accepted 
alike by writer and reader, but acceptance on the reader’s part could 
no longer be assumed. Conviction of sin, which came so readily to the 
thousands who heard Wesley preach, was now an increasingly rare event 
except in the case of “notorious evil-livers”. The great city missions, 
particularly the London City Mission, continued to distribute tracts in 
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great numbers and were able to provide convincing evidence of their 
usefulness, but between 1903 and 1938 the annual circulation of the 
Society’s tracts diminished from fourteen million to slightly less than a 
million, although repeated efforts were made to improve format and to 
choose contemporary subjects of interest as the starting-point of their 
message.106

De vraag naar overige christelijke lectuur, vooral boeken, bleef wel groot, 
waardoor de productie van traktaten steeds meer op de achtergrond kwam 
te staan voor de rts. In 1935 ging de organisatie, mogelijk mede gestimu-
leerd door financiële gevolgen vanwege de crisis, samen met de Christian 
Literature Society for India and Africa. In Groot-Brittannië lijken de grote 
uitgevers van christelijke lectuur dan ook vooral te hebben geprobeerd de 
daling van inkomsten het hoofd te bieden, zonder dat de crisis als kans werd 
gezien om de verspreiding van lectuur te vergroten en de lagere klassen meer 
met het evangelie te bereiken.107

   In Amerika lag dat anders. De American Bible Society (abs) werd gecon-
fronteerd met dezelfde problemen als bijbel- en traktaatgenootschappen 
elders in de wereld. De crisis veroorzaakte een scherpe daling in inkomsten 
uit zowel giften als verkoop, waardoor een reorganisatie noodzakelijk was 
en aan medewerkers gevraagd moest worden salaris in te leveren. In de 
eerste crisisjaren daalde het aantal verspreide bijbels dan ook. Tegelijkertijd 
constateerde de abs echter dat de vraag naar bijbels dankzij de crisis sterk 
toenam.

“Never in a ministry of nearly thirty years has the Agency Secretary 
observed such a turning to the Bible for guidance, and to our blessed 
Lord for leading”, the official in charge of the Society’s Capital Agency 
commented. “It may be that our desert and wilderness experiences will 
bring us again to Sinai and the mount of instruction, where we shall hear 
with clear understanding, and deeper appreciation than ever before, the 
message which alone can save the world.”108

Die toegenomen vraag probeerde de organisatie zoveel mogelijk te stimule-
ren. Ondanks de stijgende kosten werden meer bijbels gratis verspreid dan 
in voorgaande jaren. Ook werd gezocht naar alternatieve mogelijkheden om 
mensen toch bijbels te laten kopen, in enkele gevallen pasten colporteurs 
zelfs ruilhandel toe om mensen een bijbel te bezorgen of kon betaling worden 
uitgesteld tot iemand in staat was te betalen.109

   In tegenstelling tot de Britse genootschappen werd de crisis door de abs 
dan ook aangegrepen als kans om mensen met het Woord te bereiken. Een 
unieke kans zag men in de oprichting van het Civilian Conservation Corps, 
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een werkverschaffingsproject voor jonge werklozen die daarvoor in spe-
ciale kampen werden ondergebracht. De abs besloot direct elk kamp van 
een bijbel te voorzien, terwijl daarnaast extra bijbels beschikbaar werden 
gesteld voor iedere kampbewoner die daarom vroeg. Ook werden er op ver-
zoek bijbels naar de familie van kampbewoners gestuurd. Op deze manier 
verspreidde de abs tussen 1933 en 1938 meer dan een kwart miljoen bijbels. 
‘The chaplains were surprised to find how many of these men had never seen 
a copy in their own homes. They seemed especially grateful for those given 
them. […] The Chief of Chaplains wrote the Society that its C.C.C. Scriptures 
“went like hotcakes”. It seemed to him, he said, that “all the enrollees rushed 
to get at them.” One of the chaplains called it not unusual “to see as many 
as six men in the recreation hall at night reading their Testaments.”‘110

   Waardoor werd het verschil in reactie op de crisisomstandigheden tussen 
de Britse en Amerikaanse genootschappen veroorzaakt? Zowel de Verenigde 
Staten als West-Europa werd sterk getroffen door de crisis, dus waarom 
lukte het de Amerikanen om in de crisis een kans voor het evangelisatiewerk 
te zien en in Europa niet? Mogelijk confronteerde het feit dat de crisis in 
Amerika zo vroeg en hard toeslag, de abs sneller en sterker met de gevolgen 
van de crisis. Bovendien was de abs meer dan haar Britse tegenhanger bfbs 
gericht op bijbelverspreiding in de Verenigde Staten, terwijl de bfbs zich 
steeds sterker was gaan richten op bijbelvertalingen voor het zendingsveld. 
Dat gold echter niet voor de rts, die met haar uitgaven vooral op missionair 
werk in eigen land gericht bleef. Terwijl de Amerikanen een sterk toegeno-
men vraag naar bijbels waarnamen, moest de rts echter constateren dat de 
vraag naar traktaten al sinds het begin van de negentiende eeuw terugliep. 
De economische crisis bracht hierin geen verandering. De vraag of zich in 
Groot-Brittannië op religieus gebied een andere reactie op de crisis voor-
deed dan in de Verenigde Staten, gaat de reikwijdte van dit onderzoek ver 
te buiten. Hier valt alleen te constateren dat de reactie van de vvhs op de 
crisisomstandigheden beter paste bij die van haar Britse collega-organisaties, 
dan bij de actieve houding van de Amerikanen.

De Tweede Wereldoorlog

Direct na de magere crisisjaren volgde de oorlog. Al tijdens de meidagen van 
1940 werd de vvhs met de oorlog geconfronteerd. Slechts enkele dagen na 
de Duitse inval, wierpen Duitse vliegtuigen boven Rotterdam een dodelijke 
lading af om Nederland op de knieën te dwingen. Het bombardement was een 
tot dan toe vrijwel ongekend pressiemiddel, bedoeld om de Duitse Blitzkrieg 
in Europa te laten slagen. Het gevolg was niet alleen een verwoeste stad, 
maar ook honderden doden en meer dan 80.000 mensen die in een dag tijd 
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dakloos waren geraakt. Het bombardement bracht dan ook een schokgolf 
aan reacties teweeg. Alle ontheemden moesten elders worden opgevangen, 
terwijl van hun bezittingen soms niet veel meer was overgebleven dan de 
kleding die ze op het moment van het bombardement hadden gedragen. Het 
medeleven met de slachtoffers was groot en daarom werden overal in het land 
inzamelingen voor dekens en andere huishoudelijke spullen georganiseerd. 
De vvhs kreeg in de weken na het bombardement talloze verzoeken om 
bijbels en psalmboeken naar de getroffenen te sturen. Hoewel de benodigde 
aantallen materialen de spankracht van de vereniging te boven gingen, deed 
de vvhs alles wat in haar vermogen lag om zoveel mogelijk in de vraag te 
kunnen voorzien.111

   Na deze eerste schokkende kennismaking met het oorlogsgeweld traden 
de Duitse autoriteiten na de capitulatie aanvankelijk echter gematigd op, 
om de Nederlandse bevolking zoveel mogelijk voor zich te winnen. Het 
dagelijks leven kon daardoor al snel weer worden hervat. Dat gold ook voor 
het werk van religieuze verenigingen, die in de eerste oorlogsjaren nauwe-
lijks met beperkingen te maken kregen. Straatevangelisatie werd weliswaar 
bemoeilijkt doordat de mogelijkheden voor het houden van openbare bij-
eenkomsten sterk werden ingeperkt, maar bijbel- en traktaatverspreiding 
werd in de eerste jaren van de oorlog niets in de weg gelegd. Ook de vraag 
naar evangelisatielectuur bleef bestaan. De vvhs ging er in 1941 zelfs vanuit 
dat de oplage van de dagblokkalender met 20.000 stuks verhoogd moest 
worden.112

   Slechts geleidelijk werd de vereniging met de oorlogsomstandigheden 
geconfronteerd. Papier werd een steeds schaarser product, waardoor de 
oplagen van drukwerk noodgedwongen terugliepen. Al in 1942 kreeg de 
vereniging zo weinig papier toegewezen, dat het moeilijk werd om materia-
len te laten drukken. Bovendien moesten nieuwe uitgaven de Duitse censuur 
passeren, die in de loop van de oorlog steeds strikter werd. De censuur maakte 
het niet alleen moeilijk om nieuwe uitgaven op de markt te brengen, maar 
maakte het ook mogelijk uitgevers kritisch te volgen. De vvhs kreeg ver-
schillende keren met een afwijzing te maken. Daarnaast kwamen er klachten 
over bestaand materiaal van de vereniging. Twee keer kreeg Marinus Heule 
bezoek van de Sichterheitspolizei die onderzoek deed naar de materialen van 
de vereniging, waarbij in één geval ook lectuur werd doorgestuurd naar het 
beruchte kantoor van de SD aan de Euterpestraat in Amsterdam. Uiteinde-
lijk liepen deze voorvallen zonder veel problemen af, de vereniging werd 
nooit met represaillemaatregelen geconfronteerd. Ze legden echter druk op 
de vereniging, en maakten duidelijk dat religieuze organisaties tijdens de 
oorlog zeer voorzichtig moesten zijn met de manier waarop ze hun boodschap 
verwoorden.113

   Het meest nijpende probleem bleef desondanks de steeds verder oplopende 
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papierschaarste. Daardoor kon aan het eind van de oorlog niets meer gedrukt 
worden, terwijl de oude lectuurvoorraden vrijwel uitgeput waren. De bijbel-
verspreiding viel daardoor aan het eind van de oorlog praktisch stil. Daarom 
probeerde de vvhs alternatieve methoden van evangelisatie te ontwikkelen. 
Zo stelde het bestuur voor om kandidaten in de theologie te werven voor 
kleinschalige evangelisatieactiviteiten, zodat zij daar al voor hun aanstel-
ling als predikant ervaring mee konden opdoen. Op die manier konden 
aanstaande predikanten geïnteresseerd worden voor evangelisatiewerk, 
waarvan de vvhs mogelijk na afloop van de oorlog zou kunnen profiteren, 
en kon de vereniging tegelijkertijd haar werk nog enigszins voortzetten. In 
de laatste oorlogsjaren waren inderdaad enkele kandidaten theologie voor 
de vvhs actief, maar over hun activiteiten is helaas weinig bekend. In mei 
1945 volgde na vijf lange oorlogsjaren eindelijk de bevrijding, maar daarmee 
waren de problemen voor de vereniging niet opgelost. De papierschaarste 
hield na de oorlog aan, en verenigingen hadden fondsen nodig om hun werk 
na de oorlog voort te kunnen zetten. Aanvankelijk concentreerde de vvhs 
zich dan ook vooral op het opnieuw opbouwen van haar activiteiten, vol-
gends de werkwijze die de vereniging inmiddels al decennia gebruikte.114

❧	❧	❧

Beperkte de invloed van de Angelsaksische wereld op het religieuze ver-
enigingsleven in Nederland zich tot de negentiende eeuw, of was er bij de 
overgang naar de twintigste eeuw sprake van een doorgaande beïnvloeding? 
De casus die we in dit hoofdstuk onder de loep hebben genomen, toont aan 
dat de invloed van de Britten op het Nederlandse verenigingsleven ook na 
de eeuwwisseling nog niet tanende was. De vvhs past naadloos in de trend 
die al aan het eind van de negentiende eeuw was ontstaan, waarbij Britse 
organisaties als voorbeeld en inspiratiebron voor het Nederlandse vereni-
gingsleven dienden, maar niet actief betrokken waren bij de oprichting van 
de Nederlandse ‘dochter’-organisaties. De vvhs nam veel van het beleid van 
haar inspiratiebron over, maar er zijn geen aanwijzingen dat Marinus Heule 
voor oprichting met de sgm in contact is getreden, om hulp of goedkeuring 
van de Britse organisatie te ontvangen. Hoewel uit de ontwikkeling van het 
uitgavenbeleid van de vvhs blijkt dat Marinus de activiteiten en koers van 
de sgm met interesse bleef volgen, zijn er geen bronnen waaruit blijkt dat hij 
daarover contacten met de sgm onderhield. De vvhs stond organisatorisch 
gezien geheel op eigen benen, maar de sgm bleef wel in beeld als referentie-
kader voor de inhoud en vorm van de materialen die de vvhs uitgaf. Net als 
de sgm koos de vereniging er bijvoorbeeld nadrukkelijk voor om zich zoveel 
mogelijk te beperken tot de uitgave van traktaten die uitsluitend de tekst uit 
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de heilige schrift bevatten. Dit beleid zou tot na de Tweede Wereldoorlog 
gehandhaafd blijven.
   Bij de ook door Marinus Heule opgerichte Paulusvereeniging is de Britse 
invloed minder makkelijk aan te wijzen. In tegenstelling tot de vvhs in-
troduceerde hij hiermee niet direct iets nieuws, maar borduurde voort op 
vormen van evangelisatiewerk die al langer in gebruik waren. Wijkwerk in 
de volksbuurten, soms met speciale aandacht voor kinderen, werd al in de 
tweede helft van de negentiende eeuw op uitgebreide schaal in Nederland 
verricht, vooral in Amsterdam. Zoals gezegd vond ook dit missionaire werk 
veelal zijn oorsprong in Britse organisaties, zoals de London City Mission, 
die al in 1835 een intensieve vorm van evangelisatie in de arme buurten 
van Londen introduceerden. Marinus had al bij de oprichting van de vvhs 
het uitgeven van geïllustreerde bijbelgedeelten, willen combineren met 
verspreiding van deze materialen via dit traditionele wijkwerk. Omdat het 
bestuur zich in deze aanloopfase liever wilde beperken tot de uitgeefactivi-
teiten, kwam het wijkwerk dat Marinus in gedachten had niet van de grond. 
Door de oprichting van de Paulusvereeniging vond de drang van Marinus 
om meer praktisch met het evangelisatiewerk bezig te zijn uiteindelijk toch 
een uitlaatklep.
   De geschiedenis van beide verenigingen illustreert niet alleen dat de 
Britse invloed op evangelisatiewerk in Nederland ook aan het begin van de 
twintigste nog steeds bestond, maar ook hoe divers het veld van religieuze 
organisaties inmiddels was geworden en hoe makkelijk nieuwe vormen of 
methoden van evangelisatie werden gekoppeld aan beproefde methoden 
uit de negentiende eeuw. Aan deze casus zouden bovendien zeker andere 
voorbeelden zijn toe te voegen, zoals de evangelisatieactiviteiten die Johan-
nes de Heer na zijn bezoek aan de opwekking in Wales opzette. Die breedte 
van het veld van religieuze organisaties, kon echter ook leiden tot onder-
linge concurrentie. In contrast met de harmonieuze verhoudingen die aan 
het begin van de negentiende eeuw tussen religieuze organisaties hadden 
geheerst, waarbij werkzaamheden op elkaar werden afgestemd en besturen 
elkaar vaak overlapten, kon er een eeuw later strijdbaar worden gereageerd 
als organisaties het gevoel hadden dat nieuwkomers in het evangelisatiewerk 
hun terrein betraden. Daarbij konden ook allerlei persoonlijke aspecten een 
rol spelen. Dat zou pijnlijk duidelijk worden op het moment dat Hendrik 
Heule besloot om een eigen vereniging naast die van zijn broer op te richten. 
Zijn beslissing kwam niet alleen voort uit een verschil van inzicht over de te 
gebruiken methoden in het evangelisatiewerk, maar hingen zeker ook samen 
met persoonlijke wrijvingen tussen de broers. In het volgende hoofdstuk 
zal nader worden ingegaan op de motieven van Hendrik Heule om de Bijbel 
Kiosk Vereniging op te richtten, waarmee hij het fenomeen strandevangeli-
satie in Nederland zou introduceren.
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In de jaren twintig stroomde de badplaats Wijk aan Zee iedere zomer vol met 
vermogende Amsterdammers, die hun vakantie aan het strand wilden door-
brengen. Ook de broers Heule vertrokken met hun gezinnen graag naar de 
Noordzeekust voor een vakantie. In de zomer van 1928 kwam Hendrik Heule 
op het strand in contact met enkele geestverwanten, waaronder de gerefor-
meerde predikant W.A. Wiersinga. Zij zagen de grote groep badgasten die 
iedere dag aan het strand te vinden was, maar waarvan op zondag slechts een 
klein aantal een kerkdienst bezocht. Daarom werd ds. Wiersinga gevraagd 
om tijdens zijn vakantie in Wijk aan Zee enkele kerkdiensten speciaal voor 
de badgasten te organiseren. Hendrik vond het organiseren van zondagse 
diensten echter niet voldoende. Er moest ook iets gedaan worden voor de 
badgasten die de kerk uit zichzelf niet zouden bezoeken. De groep begon 
daarom met traktaatverspreiding langs het strand, terwijl een onderwijzeres 
zich met spelletjes en andere activiteiten speciaal op de kinderen richtte. De 
spontane activiteiten groeiden al snel uit tot georganiseerd evangelisatiewerk 
in de zomermaanden.
   Hendrik besloot zijn broer Marinus te vragen of de vvhs dit werk in Wijk 
aan Zee wilde steunen, maar die zag niets in de plannen. Een teleurgestelde 
Hendrik liet zich door deze afwijzing echter niet weerhouden en richtte zelf 
een vereniging voor strandevangelisatiewerk op, de Bijbel Kiosk Vereniging 
(bkv). De naam verwees naar de kiosk die de groep in Wijk aan Zee had laten 
plaatsen om de badgasten vandaar uit van traktaten en andere religieuze lec-
tuur te voorzien. De bkv wilde echter niet alleen het strandevangelisatiewerk 
stimuleren, maar ook lectuur uitgeven die geschikt was voor de badgasten. Hoe 
bijzonder was strandevangelisatie in deze periode? Introduceerde Hendrik 
een nieuw fenomeen in Nederland, of was hij geïnspireerd door voorbeelden 
elders? In dit hoofdstuk zal worden nagegaan wat de wortels van het werk 
van de bkv waren, en of er (internationale) voorbeelden waren waar Hendrik 
zich aan spiegelde. Aan de hand daarvan zal worden geschetst welke plaats 
de bkv in het religieuze verenigingsleven in Nederland innam.

Hoofdstuk 4

‘Roept het uit aan alle stranden’
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Hendrik Heule

Hendrik Heule was de vierde zoon uit het gezin van Hermanus Heule, 
en drie jaar ouder dan zijn broer Marinus. In hun jonge jaren trokken de 
broers vaak met elkaar op, waarschijnlijk omdat ze maar een paar jaar in 
leeftijd verschilden. Zo maakten ze in 1908 een gezamenlijke reis naar de 
Verenigde Staten, waar hun aankomst door de Amerikaanse autoriteiten in 
het immigratiestation op Ellis Island werd geregistreerd. Ze gaven daar als 
beroep ‘merchant’ en ‘art-dealer’ op, maar het is niet duidelijk of het om een 
zakenreis ging.1 Het is mogelijk dat de broers Heule er zakelijke contacten 
wilden leggen, maar in het archief van de verenigingen zijn daarvoor geen 
aanwijzingen te vinden. Het is daarom evengoed mogelijk dat de broers 
Amerika als toerist bezochten. Van Marinus is in ieder geval bekend dat hij 
erg van reizen hield en ook later in zijn leven regelmatig naar het buitenland 
reisde. De broers werkten in deze periode ook op zakelijk gebied samen. 
Beiden verwierven een vermogen in de vastgoedhandel en bezaten zowel 
gezamenlijk als afzonderlijk verschillende panden in Amsterdam. Hendriks 
panden stonden vooral in de wijken van de stadsuitbreidingen, zoals de Kin-
kerbuurt in Amsterdam-West, die vanaf de jaren twintig werden gebouwd 
vanwege de sterke groei van het inwoneraantal van Amsterdam.2

   Hoewel hij zijn geld verdiende in het vastgoed, lijkt Hendrik zich daarnaast 
ook bezig te hebben gehouden met kunsthandel. Hendrik was een verwoed 
verzamelaar, die in de loop van zijn leven een uitgebreide collectie aan reli-
gieuze kunst aanlegde. Een groot deel van zijn collectie bestond uit prenten 
die hij door gerenommeerde kunstenaars als illustraties voor uitgaven van de 
bkv liet maken, maar hij hield zich al ruim voor de oprichting van de vereni-
ging met kunst bezig. Zoals gezegd gaf hij bij zijn bezoek aan de Verenigde 
Staten in 1908 als beroep ‘art dealer’ op en ook later omschreef hij zich soms 
als kunsthandelaar. Daarnaast schreef de vvhs in 1915 een bijbelse prijsvraag 
uit, waarmee de vereniging hoopte kinderen te stimuleren de bijbel actief 
te lezen. De prijzen bestonden uit ‘twee honderd vijf en twintig kunstvoor-
werpen, hoofdzakelijk bestaande uit schilderijtjes’, die waarschijnlijk door 
Hendrik ter beschikking waren gesteld. Een van de hoofdprijzen was een 
klein schilderij van de schilder Gustaaf Frederik Van de Wall Perné (1877-
1911). Van de Wall Perné was een getalenteerde schilder, die echter op jonge 
leeftijd was overleden aan een loodvergiftiging veroorzaakt door zijn eigen 
verf, waardoor zijn naam relatief weinig bekendheid heeft gekregen. Over 
de kunsthandel van Hendrik is verder helaas weinig bekend.3

   Hendrik was behalve in de huizenhandel en als kunsthandelaar/verzamelaar 
ook op kerkelijk gebied zeer actief. In zijn woonplaats Laren was hij betrok-
ken bij de oprichting van een Gereformeerde Kerk ter plaatse. Toen hij rond 
1914 naar die plaats verhuisde, hadden de gereformeerden er geen kerk. Zij 
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moesten daarom naar Hilversum, Huizen of Baarn reizen om gereformeerde 
kerkdiensten te kunnen bijwonen. Samen met enkele andere gereformeerden 
uit Laren nam Hendrik het initiatief om gereformeerde kerkdiensten te laten 
houden in een gymnastiekzaal van de openbare school, totdat een betere 
oplossing gevonden zou zijn. Kort daarna brak de Eerste Wereldoorlog uit, 
en werd de zaal door het Rode Kruis in gebruik genomen. Dat versnelde de 
plannen om een eigen kerk te bouwen. Er werd een vereniging opgericht 
om fondsen te werven voor de aankoop van grond, en de bekende Larense 
architect Wouter Hamdorff kreeg de opdracht een ontwerp voor de kerk te 
maken. Hendrik was naar eigen zeggen een van de geldschieters voor dit 
kerkgebouw, dat op 17 juli 1918 in gebruik werd genomen. De kerk viel 
toen nog tijdelijk onder de Gereformeerde Kerk in Hilversum, totdat op 12 
januari 1919 een kerkenraad werd bevestigd en Laren een zelfstandige ge-
meente binnen de Gereformeerde Kerk werd. In 1962 werd de kerk alweer 
vervangen door een nieuw gebouw, mogelijk omdat de bestaande kerk te 
klein was geworden.4

   Tegelijkertijd was Hendrik in Laren betrokken bij het oprichten van een 
‘School met den Bijbel’ en werd hij actief voor de vereniging ‘Publius’. Deze 
gereformeerde vereniging werd in 1925 opgericht met als doel vakantiehui-
zen beschikbaar te stellen voor ‘hulpbehoevende of herstellende predikan-
ten der Gereformeerde Kerken’.5 De naam ‘Publius’ was ontleend aan een 
bijbelse figuur, die de apostel Paulus na zijn schipbreuk op Malta gastvrij 
in huis had genomen. Op dezelfde manier wilde de vereniging predikanten 
die door hun werk geestelijk (te) zwaar werden belast gastvrij opvangen. 
De bedoeling was dat de vereniging voor de predikanten enkele landhuizen 
of grote vakantiehuizen zou kopen, die dan voor een klein bedrag aan ker-
kelijke gemeenten verhuurd konden worden, zodat kerken hun predikant 
goedkoop op vakantie konden sturen. De predikanten zouden voor die 
vakantie dan niets hoeven te betalen. De vereniging lijkt echter geen door-
slaand succes te zijn geweest. In 1928 stelde het NRC vast dat zij sinds de 
oprichting eigenlijk nooit meer iets van ‘Publius’ hadden gehoord.6 Naast zijn 
kerkelijke en zakelijke activiteiten, werd Hendrik in de jaren ‘20 ook nog als 
arp-raadslid in de Larense gemeenteraad gekozen. Waarschijnlijk was zijn 
bestuurslidmaatschap van het Burgerlijk Armbestuur te Laren in dezelfde 
periode hieraan gekoppeld. Betrokken bij al deze activiteiten moet hij als 
vader van inmiddels vijf kinderen vaak afwezig zijn geweest. Misschien was 
het juist daarom dat hij veel waarde hechtte aan de gezinsvakanties in Wijk 
aan Zee.7
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Naar het strand

Strandvakanties met de hele familie begonnen tijdens het Interbellum een 
steeds vaker voorkomend verschijnsel te worden. Strandvakanties behoren 
tot de oudste vormen van het moderne toerisme, dat aan het eind van de 
achttiende eeuw zijn intrede had gedaan. Natuurlijk had de mens altijd al 
gereisd, gedreven door een zucht naar nieuwe, onverkende werelden. Tot 
in de achttiende eeuw was reizen in de meeste gevallen echter een middel, 
geen doel op zich. Handelaars, soldaten, pelgrims en migranten trokken 
rond op zoek naar voedsel, werk, handelsmogelijkheden, genezing, of ver-
geving van zonden. In de zestiende eeuw raakte de zogenaamde ‘Grand 
Tour’ populair onder de Britse adel. Jonge edellieden maakten ter afronding 
van hun opvoeding en opleiding een rondreis door Europa. Ze reisden daar-
bij langs bevriende adellijke families in Europa, waardoor ze hun sociale 
vaardigheden konden aanscherpen en tegelijk verschillende hoogtepunten 
uit de Europese cultuur bezichtigen. Gaandeweg kwamen ontspanning en 
vermaak hierbij echter meer centraal te staan. Frankrijk en Italië vormden 
de belangrijkste bestemmingen, maar onderweg werden ook grote steden 
elders in Europa aangedaan, zoals Amsterdam, München, Wenen en Praag. 
Naarmate de mogelijkheden om te reizen toenamen, bleef de Grand Tour niet 
langer uitsluitend aan de aristocratie voorbehouden, maar begonnen ook 
leden van de hogere middenklassen, waaronder schrijvers en geestelijken, 
door Europa te reizen.8

   Reizen kwam daardoor vanaf de achttiende eeuw niet alleen onder bereik 
van meer groepen in de samenleving, maar werd ook steeds meer een doel op 
zichzelf. Reizen werd toerisme, een fenomeen dat in de negentiende eeuw snel 
zou groeien. Desondanks bleef reizen om het reizen vooralsnog een privilege 
van de elite. 

The “early” […] phase of modern tourism is generally considered to have 
lasted from the 18th century to the first third of the 19th century. During 
this stage, touristic travel remained confined to a minority of wealthy 
nobles and educated professionals. For them, travelling was a demonstra-
tive expression of their social class which communicated power, status, 
money and leisure. Two characteristics stand out: on the one hand, the 
search for pleasure increasingly supplanted the educational aspects; on 
the other, wealthy members of the middle classes sought to imitate the 
travelling behaviour of the nobles and the upper middle classes. Con-
sequently, aristocrats who wanted to avoid mixing with the parvenu 
bourgeoisie sought more exclusive destinations and pastimes.9 

Dat leidde onder meer tot hernieuwde interesse voor een verblijf in badplaat-

05 Hoofdstuk 4 08-10-2014, 21:30192



193

sen als Baden-Baden, Karlsbad, Vichy en Cheltenham, waar de hooggeplaatste 
gasten zich onder gelijken konden terug trekken, terwijl ze genoten van een 
heilzame behandeling in de thermen, of de vele feesten en partijen bezochten 
die in de badplaatsen georganiseerd werden.10

   Nieuw was echter dat naast de traditionele badplaatsen met hun medi-
cinale bronnen, ook het strand een toeristische bestemming ging vormen. 
De nieuwe populariteit van strandbestemmingen had onder meer te maken 
met een veranderde kijk op het landschap. Tot in de achttiende eeuw werd 
de kust door veel reizigers beschouwd als een wild landschap, chaotisch en 
gevaarlijk. Onder invloed van de Romantiek begon men aan het eind van 
de achttiende eeuw echter met een positievere blik naar de kuststreken te 
kijken. De Romantiek zette zich af tegen de nadruk op het rationele, geor-
dende en gestileerde van de Verlichting, en hechtte nieuwe waarde aan het 
emotionele, het mysterieuze en het natuurlijke. Dit was onder meer terug te 
zien bij de aanleg van tuinen, waarbij men zich afzette tegen de gestileerde 
vormen van tuinen uit de voorafgaande periode, en de Engelse landschaps-
stijl tot ontwikkeling kwam. Deze benadrukte natuurlijke elementen en 
vormen. De Romantiek leidde ook tot een andere waardering van de wilde 
natuur. Landschappen die in het verleden als desolaat of soms zelfs afstote-
lijk waren gezien, werden nu gewaardeerd vanwege het gevoel van ontzag 
dat ze bij de kijkers opriepen. Dat gold onder meer voor de bergen, die in 
de negentiende eeuw een toeristische trekpleister begonnen te vormen. Het 
imponerende landschap van de Alpen, de weidse vergezichten en waterval-
len die met donderend geraas naar beneden stortten maakten een enorme 
indruk op de negentiende eeuwse reizigers. 

The interest in waterfalls constituted the first step out into the wild, but 
the demand for greater emotional storms led people above all toward the 
Mountains, the sort of scenery that earlier generations of nature lovers in 
the eighteenth century had spoken of with distaste. […] The new gene-
ration of romantic British poets viewed the mountains as a scenery filled 
with all the blessings of the sublime. Here, in the terrible and majestic 
wilderness, you try to make contact with a divine force.11 

Zwitserland zou daardoor in de negentiende eeuw uitgroeien tot een van de 
belangrijkste toeristische bestemmingen in Europa.
   Door deze nieuwe aandacht voor het landschap, kwam de zee eveneens 
meer in de belangstelling te staan. Aanvankelijk speelden vooral medicinale 
overwegingen een rol bij het bezoeken van het strand, net als bij de in het 
binnenland gelegen badplaatsen. Aan zeewater werden in de negentiende 
eeuw verschillende heilzame eigenschappen toegedicht. De zilte zeelucht 
zou gezond zijn, net als een onderdompeling in het koude water. Het vroege 
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strandtoerisme had dan ook een medisch karakter. Doktoren schreven hun 
vermogende cliënten voor om een vakantie aan zee te houden, om daar te 
herstellen van een uiteenlopende reeks van ziekten, van huidziekten tot 
neuroses en melancholie. Het werd aanbevolen om dagelijks een koud bad 
in zee te nemen. De eerste toeristen kwamen daarom in de winter naar de 
badplaatsen, want volgens artsen was het beter om in de winter te baden 
dan in de zomer. Door de warmte zouden de poriën open gaan staan, en er 
werd gedacht dat dit kon leiden tot besmetting van het lichaam. Baden op 
warme dagen moest daarom zoveel mogelijk vermeden worden. Daarnaast 
schreven artsen regelmatig het drinken van een dagelijkse hoeveelheid zee-
water voor, omdat aan het zoute water in de achttiende eeuw allerlei ont-
smettende eigenschappen werden toegedicht. Hoewel de medische aspecten 
in de badplaatsen lange tijd een belangrijke rol bleven spelen, ontdekten 
de badgasten al snel dat het strand ook een ideale plek was om te zien en 
gezien te worden. Overal langs de kusten van Europa ontstonden dan ook 
badplaatsen, die zomers grote aantallen bezoekers trokken.12

   Naarmate meer rijke bezoekers naar zee trokken, om daar verlichting van 
hun kwalen te vinden, ontstond er bovendien steeds meer waardering voor 
het landschap aan de kust. 

For many visitors the first confrontation with the seascape made a strong 
impact: the vast horizon, the barren cliffs and beaches, the movements 
of the water – in the language of the sublime such a landscape could 
also be seen as having a new aesthetic potential. Out here on the rugged 
coast you felt close to the dramatic forces of nature. The new magic of 
the seashore in northern Europe developed in several stages, as Corbin 
reminds us. The early cult of the sublime was followed by the romantic 
quest for the sensualities of walking along the shore, feeling the wind in 
your hair, tasting the salt on your lips, crossing dunes, climbing cliffs. 
Standing on a rock at the outermost shore facing the mighty sea became 
a classic romantic pose.13

De populariteit van de badplaatsen nam toe, doordat betere transportmoge-
lijkheden reizen makkelijker en goedkoper maakten. Bovendien zorgde de 
industrialisering niet alleen voor het ontstaan van een nieuwe bourgeoisie 
in de vorm van geslaagde ondernemers, maar ook voor een nieuwe behoefte 
aan ontspanning en recreatie. De uitdijende steden die door de industrialisa-
tie ontstonden, werden beschouwd als ongezond en chaotisch. Het drukke 
verkeer, de grote hoeveelheden mensen die samenleefden op een beperkt 
oppervlak, en de ongezonde atmosfeer moesten hun uitwerking hebben op 
lichaam en geest van de inwoners. 

05 Hoofdstuk 4 08-10-2014, 21:30194



195

As seaside tourists started to explore the waves, not as a prescribed cure 
but as a secret pleasure, a new freedom of movement and body deve-
loped. Life at the seaside was natural and unpolluted in several ways, 
bathers now recognized; it was far removed from the fumes and refuse of 
the cities and industries and it was pure: clean water and fresh, invigo-
rating air, but it was also a refuge in which to enjoy a true life – simple 
and natural. This liberating quality is mainly a product of a growing 
critique of the demands of city life, its stressful, inharmonious character. 
Out at the coast you could experience a freedom not only of rules and 
obligations, but also from crowds and noise.’14

Ten opzichte van het toerisme in de Alpen, dat tot het eind van de negen-
tiende eeuw het privilege van een zeer selecte elite bleef, kwamen de bad-
plaatsen door de toenemende transportmogelijkheden steeds meer binnen 
het bereik van de hogere middenklasse te liggen. Daardoor ontstond een 
nieuw fenomeen, dat van de ‘summer retreat’, waarbij de hele familie tijdens 
de zomermaanden naar een vaste bestemming reisde. Dat konden zowel 
badplaatsen zijn, of dorpen op het platteland waar de rust werd gezocht. 
De vakantiegangers verbleven vaak in huizen van de lokale bewoners, die 
hun huis tijdens de zomermaanden verhuurden en zichzelf vervolgens 
voor enkele maanden in een kelder of afgesloten gedeelte van het huis 
terugtrokken. Vanzelfsprekend leidde dat soms tot spanningen tussen de 
‘stadse gasten’ en de ‘dorpse gastheren’. Maar het leverde voor veel lokale 
inwoners ook een interessante bron van inkomsten op, terwijl de families 
uit de stad hun zomer ontspannen in de natuur konden doorbrengen. Deze 
vakanties functioneerden vaak ‘als eine über einige Wochen ausgedehnte 
Serie von Tagesausflügen …, bei denen für diese Zeit die Wohnung in der 
Stadt mit einem einfachen Gasthof oder Privatzimmer in ländlicher Gegend 
vertauscht wird, oft nur wenige Bahnstunden vom Wohnsitz entfernt. Sie 
dient vor allem der Erholung der Familie, insbesondere der Kinder, nicht der 
Teilname an einem kostspieligen Vergnügungsbetrief oder an gesellschaft-
lichen Veranstaltungen.’15

   Toch bleven deze vakanties voorbehouden aan de meer vermogenden, 
voor de lagere middenklassen en de arbeiders kwam deze vorm van toerisme 
tot in het Interbellum nog niet binnen bereik. De kosten die aan een dergelijke 
vakantie verbonden waren vormden daarvoor de belangrijkste reden, maar 
de lagere klassen hadden eenvoudigweg ook te weinig vrije tijd om zich een 
langere vakantie te kunnen veroorloven. Het recht op vakantie zou afgezien 
van enkele uitzonderingen pas na de Eerste Wereldoorlog zeer geleidelijk aan 
worden ingevoerd. De oorlog van 1914-1918 had aanvankelijk een terugloop 
van het toerisme veroorzaakt, maar mede dankzij de geleidelijke uitbreiding 
van vakantierechten begonnen de familievakanties vanaf de jaren twintig 
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in belang toe te nemen. Ook in Nederland begon het toerisme daardoor te 
groeien en begonnen er badplaatsen te ontstaan. Terwijl de lagere klassen 
het voorlopig nog met een dagje uit naar zee moesten doen, vertrokken 
steeds meer vermogende Nederlanders met het hele gezin naar zee om daar 
de zomer door te brengen. Hendrik Heule vormde geen uitzondering op dit 
patroon.16

Evangelisatie aan de Britse kust

Het hoeft geen verbazing te wekken dat de opbloei van het toerisme evange-
lisatie op het strand stimuleerde. De grote aantallen badgasten trokken niet 
alleen de aandacht van plaatselijke ondernemers, maar evengoed van kerken 
en religieuze organisaties. Opnieuw vormden de Britten de pioniers op dit 
terrein. Dat was geen toeval. De wortels van het fenomeen van het moderne 
toerisme lagen in Groot-Brittannië. Al vanaf de zestiende eeuw hadden de 
Britten een grote reislust aan de dag gelegd, die onder meer zichtbaar werd 
in de populariteit van de ‘Grand Tour’. Maar in de negentiende eeuw zou het 
toerisme er echt tot bloei komen. Zoals bij veel ontwikkelingen die rond het 
einde van de achttiende eeuw inzetten, hing dit nauw samen met de indu-
striële revolutie. Die zorgde ervoor dat niet alleen de adel, maar ook nieuwe 
rijken, als fabrieksdirecteuren en geslaagde ondernemers zich de luxe van 
een verblijf in een badplaats konden veroorloven. Bovendien maakten de 
toegenomen transportmogelijkheden een ongekende groei in het toerisme 
mogelijk. De trein wordt door sommigen zelfs beschouwd als de ‘vroedvrouw 
bij de geboorte van het moderne massa toerisme’.17

   Het was dan ook onvermijdelijk dat de Britse evangelicals ook onder de 
strandtoeristen hun drang tot evangelisatie zouden ontplooien. Waar veel 
mensen samenkwamen, was nu eenmaal gelegenheid om het evangelie te 
verspreiden. Het initiatief daartoe kwam onder andere van Josiah Spiers. Hij 
had een hart voor kinderen, en startte in 1867 in de Londense wijk Islington 
met een speciale zondagse dienst voor kinderen. Spiers was kort daarvoor 
in contact gekomen met de Amerikaanse kinderevangelist Edward Payson 
Hammond, die tijdens een bezoek aan Londen had gepleit voor de invoe-
ring van kinderdiensten, waar op het niveau van kinderen over de bijbel 
gesproken moest worden. Enkele personen, waaronder Spiers, waren zeer 
geboeid door Hammonds aanpak en besloten die in de praktijk te brengen. In 
de eerste dienst die Spiers organiseerde verschenen slechts vijftien kinderen, 
maar al snel groeide zijn werk uit.18

   Spiers besloot daarom de Children Special Services Mission (cssm) op te 
richten, om het werk in goede banen te kunnen leiden. De cssm werd in korte 
tijd een succes, niet alleen door het vermogen van Spiers om kinderen aan te 
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spreken, maar ook door de organisatorische kwaliteiten van zijn medewerker 
Tom Bishop. Door het werk van Bishop kon Spiers zich voluit concentreren 
op het houden van kinderdiensten in het hele land. Tijdens de diensten 
vertelde Spiers op verhalende wijze en met behulp van humor en attributen 
uit de bijbel, wat in die tijd nog zeer ongebruikelijk was, en leerde hij de 
kinderen populaire geestelijke liederen als ‘Shall we gather at the River?’. 
De diensten werden steevast afgesloten met een ‘conversational meeting’, 
waarbij met kinderen na de dienst individueel of in kleine groepjes werd 
gebeden en over het gehoorde kon worden nagepraat. Het houden van deze 
meeting stuitte echter nogal eens op bezwaren. ‘The Conversational Meeting 
was often an object of suspicion until teachers and clergy experienced it. 
Those who continued to attack it as a hot-bed of emotion, noisy excitability 
and forced conversion always proved to ‘have never once stayed to take 
part… We believe in great stillness and order in an after-meeting; where 
there is noise and excitement we expect little real good will be done’.’19

   Spiers zou het echter niet laten bij het organiseren van volgende kinder-
diensten, maar begon een jaar later aan een ander experiment. In de zomer 
van 1868 vertrok hij voor een korte vakantie naar de Welshe badplaats Llan-
dudno, waar hij op het strand gefascineerd raakte door de grote aantallen 
kinderen die daar aan het spelen waren. Hij zag meteen mogelijkheden om 
onder de kinderen te evangeliseren. Spontaan tekende hij met zijn stok de 
tekst ‘God is love’ in het zand, en vroeg de aanwezige kinderen de tekst te 
versieren met steentjes en zeewier. Na afloop vertelde hij een bijbelverhaal, 
en op verzoek van de kinderen volgden er al snel meer. Uit deze vakantie 
kwam het strandevangelisatiewerk van de cssm voort, waar de organisatie 
bekend om zou komen te staan. Vanaf 1892 werden er ook kampen voor 
jongens georganiseerd, die uitgroeiden tot een andere organisatie, de Ca-
ravan Mission to Village Children. Deze was speciaal gericht op kinderen 
van armere ouders op het platteland, die niet in de zomer met hun kinderen 
naar het strand gingen. De cmvc kocht enkele woonwagens, waarmee ze 
door de dorpen trokken om daar te evangeliseren. Uiteindelijk zouden beide 
verenigingen opgaan in de Scripture Union, die naast andere activiteiten nog 
steeds strandevangelisatie in de zomermaanden organiseert.20

   Opmerkelijk genoeg richtte Spiers zich in zijn strandwerk niet in eerste 
instantie op kinderen uit de lagere klassen. De missionaire activiteiten van 
de Britse evangelicals uit deze periode waren hoofdzakelijk op de arbeiders-
klasse gericht, ook wanneer het ging om kinderen. Zondagsscholen waren 
bijvoorbeeld vooral gericht op arbeiderskinderen. Vermogende ouders 
stuurden hun kinderen daarom niet naar het instituut toe, omdat ze niet 
wilden dat hun kinderen met de arbeidersjeugd zouden omgaan. Vakantie 
houden aan zee was voor arbeiderskinderen en hun ouders echter niet weg-
gelegd. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat Spiers zich in eerste instantie 
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vooral op de aanwezige kinderen van vermogende ouders richtte. Hij zag 
dat echter ook als een uitgelezen kans om met kinderen uit de hogere sociale 
kringen in aanraking te komen, omdat er volgens Spiers niet alleen aandacht 
voor het geestelijk leven van de armen nodig was. Kinderen van welgestelde 
ouders zaten misschien wel iedere zondag in de kerk, maar daarnaast werd 
er door de kerk en door hun ouders vaak evenmin aandacht aan hun gees-
telijke opvoeding besteed. Spiers hield daarom bij de vormgeving van het 
strandwerk rekening met de gevoeligheden van ouders.

Spiers with his helpers and local sympathizers would start the day with 
a prayer meeting in a hall or church room, and a service on the sands 
would follow. All children, of any class, could come, although shyness 
or work might keep away the poor. The picnics, excursions, games 
[…] and drawing-room meetings were by invitation only; those he was 
seeking would be forbidden if their parents found them sitting beside 
the rough and ragged.21

Later werd het werk van de cssm gevarieerder, en richtte Spiers zich even-
eens op arme kinderen.
   Zoals zoveel andere Britse organisaties beperkte de cssm haar activiteiten 
niet uitsluitend tot Groot-Brittannië. In 1880 werd in Australië de eerste 
dochterorganisatie opgericht, die aanvankelijk vooral georiënteerd was op 
het verspreiden van bijbelleesroosters en andere materialen van de Scripture 
Union. Al snel werd echter ook de methode van strandevangelisatie van de 
cssm overgenomen, die veel bekendheid verwierf.

This was a time when children were to be seen and not heard, and when 
there was little creative provision for children in the life of the churches. 
Sunday Schools ran, as the name suggests, with a teaching model where 
children were passive recipients of formal teaching. The Children’s Spe-
cial Service Mission was adopted in Australia, and grew to the stage 
where the red cssm banner on the beach was almost as familiar as the 
life-savers’ flags are today.22

Daarnaast ontstonden er afdelingen van de Scripture Union in India en 
Nieuw-Zeeland. De organisatie beperkte zich echter niet uitsluitend tot het 
Britse ‘empire’, ook in Europa werd de oprichting van plaatselijke afdelingen 
van de Scripture Union gestimuleerd.23

   Zo werd in Nederland de Internationale Bijbelbond (ibb) opgericht nadat 
Tom Bond Bishop en Samuel Tyler in 1875 een kinderdienst in Amsterdam 
hadden georganiseerd. Tijdens een reis van Wales naar Duitsland maakten zij 
een tussenstop in Amsterdam, en maakten daarbij van de gelegenheid gebruik 
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om de methode van de Scripture Union in Nederland te introduceren. Het 
initiatief vond navolging, zodat tijdens een bezoek van Bishop en Tyler een 
jaar later bleek dat er nog steeds kindersamenkomsten werden georganiseerd. 
Vanaf 1878 begon de bond ook bijbelmaterialen voor kinderen uit het Engels te 
vertalen. De Nederlandse Zondagsschoolvereniging hielp bij de uitgave daar-
van. De ibb lijkt de strandevangelisatie-activiteiten van de cssm echter nooit te 
hebben overgenomen. Dit is opmerkelijk, omdat het een belangrijk onderdeel 
van het werk van de cssm vormde. Tom Bishop vond echter dat de cssm zich 
terughoudend moest opstellen bij het verspreiden van haar methoden.’Bishop 
realized it was not for Englishmen to attempt to organize the Continent. “The 
circumstances are widely different, and it is not easy for a stranger to tell them 
what they should do.” He thought, however, that there was an open door for 
Christian children’s literature, almost unknown abroad.’24

   Bishop toonde daarmee een grotere terughoudendheid dan Britse orga-
nisaties als de bfbs en de rts, die eerder hun aandacht op het continent 
hadden gericht. Zijn houding paste echter bij de ontwikkeling in de tweede 
helft van de negentiende eeuw, waarbij Britse organisaties als inspiratiebron 
bleven fungeren, maar de oprichting van religieuze verenigingen meer een 
plaatselijke zaak was geworden. Interessant is dat hij concludeerde dat er op 
het gebied van lectuur, – vooral voor kindermaterialen – nadrukkelijk wel 
een stimulerende rol voor de cssm was weggelegd. De ibb nam die nadruk 
op het uitgeven van lectuur van de Scripture Union over. Dat het strande-
vangelisatiewerk in Nederland niet werd overgenomen, hing waarschijnlijk 
nauw samen met het feit dat het toerisme in de Nederlandse badplaatsen in 
die periode nog lang niet zo ver ontwikkeld was als in Engeland.25

Strandevangelisatie in Nederland

In de Nederlandse badplaatsen werd pas in de twintigste eeuw begonnen 
het strand op bescheiden schaal te gebruiken als evangelisatieterrein. Aan-
vankelijk ging het om spontaan evangelisatiewerk van particulieren, pas 
kort voor de Eerste Wereldoorlog werd in Scheveningen en Den Haag het 
eerste comité voor traktaatverspreiding aan het strand opgericht. In 1911 
startte het gereformeerde comité haar werkzaamheden in Scheveningen en 
een jaar later kon het werk worden uitgebreid naar Noordwijk aan Zee. Op 
het gereformeerde evangelisatiecongres dat in 1913 gehouden werd, kreeg 
deze nieuwe vorm van evangelisatie uitgebreide aandacht. Volgens de Sche-
veningse predikant W.H. van Oosten was deze vorm van missionair werk 
uniek, al was het comité op de hoogte van het Britse antecedent.

Voor zoverre ons bekend is en ook bij nader onderzoek is gebleken, is 
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deze tak van arbeid geheel nieuw. Niet alleen in ons land, maar wat de 
methode van de arbeid betreft ook in het buitenland. Wel wordt ook bui-
ten de grenzen van ons vaderland gearbeid op badplaatsen, inzonderheid 
in Engeland. Daar vindt men op verschillende plaatsen van “the young 
people’s mission on the beach” [hier wordt zeer waarschijnlijk de cssm 
bedoeld], en zoekt men door de kinderen tot de ouders te komen […]. De 
strandzending echter gaat uit van de gedachte, de duizenden badgasten, 
zoekend veelal het heil van of genot voor het lichaam, te midden van 
alle afleiding en verleiding te wijzen op het ééne noodige, op de lafenis 
en de verkwikking voor de ziel, en bekend te maken met Hem, die de 
eenige Geneesmeester van ziel en lichaam beide is.26

Opmerkelijk genoeg richtte dit evangelisatiewerk zich niet zozeer op Neder-
landse badgasten, maar vooral op de toeristen die vanuit andere Europese 
landen in de Nederlandse badplaatsen neerstreken.

Hier is systematisch werken geboden. Vooreerst al met het oog op de 
taal. Met onze eigen taal kan men spaarzamelijk terecht, en dan nog in 
hoofdzaak bij de z.g. dagjesmenschen, doch bij de eigenlijke badgasten 
veelal niet. Om deze te bereiken, moet er aanknoping gezocht worden 
door de z.g. conversatie- of cultuurtalen: Fransch, Duitsch, Engelsch, 
daar de meeste badgasten een of meer dezer talen verstaan of kennen.27

Het toerisme binnen Nederland was in de jaren tien nog nauwelijks tot 
ontwikkeling gekomen, maar de Nederlandse kust trok al wel vermogende 
toeristen uit het buitenland, die daarom het hoofddoel van het strandevange-
lisatiewerk vormden. Hotels in Scheveningen werden daarom voorzien van 
bijbels en traktaten in verschillende Europese talen, en ook op het strand wer-
den traktaten in verschillende talen verspreid om zoveel mogelijk aansluiting 
te kunnen vinden bij de badgasten. Daarom werd van de vrijwilligers die 
mee wilden werken aan de traktaatverspreiding op het strand verlangd dat ze 
een vreemde taal spraken, maar ook dat ze ‘een zekere mate van beschaving 
hebben, om te kunnen spreken met personen, dikwerf uit de eerste rangen 
en standen, zoodat dit werk tevens eene Evangelisatie is onder de hooger 
geplaatsten’.28 Vooral vrouwen werden voor dit werk geschikt geacht.
   Interessant is dat het gereformeerde traktaatgenootschap Filippus een 
jaar na het evangelisatiecongres aan W.G. Harrenstein vroeg een referaat 
over het strandevangelisatiewerk te houden. Harrenstein was kort daarvoor 
gepromoveerd op het onderwerp evangelisatiewerk in de grote steden en 
had daarbij ook buitenlandse initiatieven in kaart gebracht. Hij kende het 
strandevangelisatiewerk vooral uit Engeland en vond dat men in Nederland 
nog wel van de Britten kon leren. ‘Wat leert ons nu Engeland in dezen? Het 
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teekent de ruimdenkendheid van blik van het Bestuur van “Filippus”, dat 
het van het buitenland leeren wil. Te spoedig toch zijn wij Nederlanders 
geneigd, eigen opvattingen en eigen methode de alleen juiste te achten.’29 
Harrenstein vond – met veel respect voor het werk in Scheveningen – dat 
het strandevangelisatiewerk in Nederland zich niet alleen op volwassenen 
moest richten, maar dat jeugdwerk net als in Engeland een belangrijk on-
derdeel moest vormen.

Dat de jongeren bereikt worden, achtte men niet gering. Door de stu-
diën in de laatste jaren van het terrein der bekeering gemaakt is het 
statistisch overtuigend bewezen, dat de meeste bekeeringen vallen in 
de zoogenaamde puberteitsjaren, laten wij zeggen mogen tusschen de 
12 en 18 jaar. […] Men achte de arbeid aan het opgroeiend geslacht ten 
koste gelegd niet van minder waarde of beteekenis dan die aan de ou-
dere besteed. Immers, waar men de jongeren lichter onder zijn beslag 
krijgt, zij eerder hun vertrouwen schenken, en zij op hun leeftijd voor 
religieuze indrukken bijzonder vatbaar zijn, lijkt het mij de aanwezen 
weg om ook in de arbeid der strandzending allereerst te werken in die 
richting, dat men de jongeren bereikt.30

Er bestond dus zeker interesse in het strandevangelisatiewerk, maar toch lijkt 
het Scheveningse initiatief geen lang leven beschoren te zijn geweest. Waar-
schijnlijk hield dit verband met het opdrogen van de stroom buitenlandse 
toeristen vanwege de Eerste Wereldoorlog. Pas in de jaren twintig werd in 
Scheveningen vanuit de Gereformeerde Kerk opnieuw begonnen met trak-
taatverspreiding op het strand, waarbij er ‘tussen de 30 á 40.000 tractaten in 
verschillende talen des zomers op het strand [werden] verspreid.’31 De Sche-
veningse gemeente sloot zich daarmee aan bij een grotere noodzaak tot evan-
gelisatie die in deze periode binnen de Gereformeerde Kerk gevoeld werd. 
‘Scheveningen voldeed op deze wijze al een jaar vooruit aan de opdracht 
van de Generale Synode van de Gereformeerde kerken, in 1923 te Utrecht 
gehouden. Deze Synode is van grote betekenis geweest, wijl zij onomwonden 
uitsprak, dat “de Evangelisatie een recht en plicht der kerk is”.’32 Ondanks de 
op zichzelf opzienbarende aantallen traktaten die in Scheveningen op het 
strand werden verspreid, bleven dergelijke initiatieven meestal bescheiden 
van aard. Vaak waren er slechts enkele volhardende medewerkers bij be-
trokken. Dat gold ook voor de eerste activiteiten van Hendrik Heule en zijn 
kennissen op het strand bij Wijk aan Zee. Pas na de oprichting van de bkv 
zou het strandevangelisatiewerk een veel breder karakter krijgen.
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De oprichting van de BKV

In de periode tussen 1928 en 1933, waarin met het strandwerk werd be-
gonnen maar de bkv nog niet was opgericht, droegen de activiteiten van 
Hendrik Heule en zijn mede-initiatiefnemers een sterk spontaan karakter. Er 
werd geëxperimenteerd met verschillende vormen, om zo de beste manier 
te vinden om met de badgasten in contact te komen. Net als bij de cssm van 
Josiah Spiers en in tegenstelling tot het evangelisatiewerk in Scheveningen, 
waren de eerste activiteiten vooral op kinderen gericht. Een van de leden 
van de groep rond Hendrik Heule was een onderwijzeres, die zich met de 
kinderen op het strand bezig begon te houden. Zij deed spelletjes met de 
kinderen, zong liederen met hen en vertelde op het strand een bijbelverhaal. 
Daarnaast hield de groep zich waarschijnlijk vooral met traktaatversprei-
ding op het strand bezig. Zo ontstonden naast de zondagse diensten die 
door W.A. Wiersinga werden geleid, ook doordeweekse activiteiten met 
een evangeliserend karakter. De volgende zomer keerde de groep opnieuw 
terug naar het strand van Wijk aan Zee. Binnen enkele jaren groeiden de 
activiteiten zo sterk dat er behoefte ontstond om daaraan meer vorm te geven. 
In samenwerking met de plaatselijke hervormde gemeente, die inmiddels bij 
het werk betrokken was geraakt, werd daarom besloten om aan het strand 
een bijbelkiosk te plaatsen. Daar konden badgasten dan lectuur ophalen en 
vragen over God of bijbel stellen. Er werd voor een kiosk gekozen, omdat 
het team niet te nadrukkelijk wilde evangeliseren. Mensen kwamen aan het 
strand voor rust en ontspanning, dus men wilde de toeristen niet lastig vallen 
door het publiek voortdurend aan te spreken. De bedoeling was dat mensen 
uit zichzelf zouden komen, gedreven door nieuwsgierigheid of belangstel-
ling. Het kioskwerk sloeg aan en ook andere badplaatsen toonden interesse 
zodat er ook in Scheveningen, Katwijk en Egmond aan Zee bijbelkiosken 
werden geplaatst.33

   Niet alle badgasten waren blij met het strandevangelisatiewerk. In een 
mededelingenblad van de bkv werd geklaagd dat de kiosk in Zandvoort een 
achterafgelegen locatie toegewezen had gekregen. ‘[W]e zijn wat achteraf 
gezet, zooals U ziet. We stonden graag wat meer naar voren. Ja, dat begrijp ik. 
Mag dat niet? Neen, de plaats wordt aangewezen. En een Bijbelkiosk is toch 
al een beetje een vreemde aan ‘t strand. Als de menschen zoo ongegeneerd 
liggen, of, zooals ze dat noemen: “zonnen”… dan heb je een Bijbel-Kiosk 
niet graag in de buurt.’34 Volwassenen waren hierdoor lastig te bereiken, 
maar kinderen bleken makkelijker te interesseren. Voor een bijbelplaat of 
wandtekst als beloning, kwamen zij graag naar de kiosk om een bijbeltekst 
of christelijk versje op te zeggen. Als de contacten met de kinderen eenmaal 
gelegd waren, riepen de kioskmedewerkers hen bij elkaar om een bijbelver-
haal te vertellen en spelletjes met hen te doen. Ter afsluiting kregen ze dan 
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een traktaatje mee, dat ze thuis door hun ouders konden laten lezen. Via de 
kinderen hoopten de medewerkers zo de volwassenen te bereiken.35

   Geschikte lectuur om vanuit de kiosk te verspreiden bleek echter moeilijk 
te vinden. Het materiaal moest begrijpelijk zijn, een goede inhoud hebben 
en niet te duur zijn. Aanvankelijk werden traktaten van andere evangeli-
satieverenigingen, zoals het Gereformeerde Traktaatgenootschap ‘Filippus’ 
en zeer waarschijnlijk ook de vvhs, gebruikt. De medewerkers van de kiosk 
merkten echter dat deze traktaten bij het publiek slecht werden ontvangen. 
‘Er was in 1928 bijna geen goed uitgevoerde Evangelisatielectuur in ons land 
verkrijgbaar. Daarom werd na ernstig overleg besloten zelf tot uitgave over 
te gaan.’36 De bestaande traktaten waren vooral op de lagere klassen gericht 
en werden daarom zo goedkoop mogelijk gedrukt om de prijs laag te kunnen 
houden. Daar hadden de boekjes vaak een nogal smoezelige en goedkope 
uitstraling. Daarnaast werd er weinig aandacht aan de opmaak besteed en 
werden afbeeldingen bij veel uitgevers slechts spaarzaam gebruikt. De vvhs 
vormde hier weliswaar een uitzondering op, maar richtte zich toch voor-
namelijk op een minder vermogend publiek. De badgasten associeerden de 
traktaten waarschijnlijk eveneens vooral met arbeiders, en zagen zichzelf 
niet als het publiek waarvoor deze lectuur bestemd was. Ze bleken dan ook 
moeilijk voor de uitgedeelde lectuur te interesseren te zijn.
   De medewerkers van de bijbelkiosk zagen in dat ze de vermogende Am-
sterdammers aan het strand lectuur moesten aanbieden, die beter op hun 
smaak en leesgewoonten toegesneden was en gingen daarom op zoek naar 
alternatieven. Het lag voor de hand dat Hendrik zijn broer Marinus bena-
derde met het verzoek of de vvhs speciale lectuur voor de strandevangelisatie 
kon verzorgen. Marinus en de andere bestuursleden van de vvhs zagen 
echter niets in dit voorstel. Ze vonden het kioskwerk te veel afwijken van 
de activiteiten van de vvhs en wilden daar niet in investeren. Voor Hendrik 
moet het een klap zijn geweest, dat zijn broer het werk in Wijk aan Zee niet 
wilde steunen, terwijl hij jarenlang als bestuurslid bij de vvhs betrokken 
was geweest. Tussen de broers bestond bovendien al langer verschil van 
inzicht over de manier van werken en de koers die bij de vvhs gevolgd moest 
worden, al is niet precies duidelijk waaruit dit verschil van inzicht bestond. 
De weigering het bijbelkioskwerk te ondersteunen, lijkt voor Hendrik de 
laatste druppel te zijn geweest en een conflict tussen beide broers laaide op. 
Hendrik besloot uit het bestuur van de vvhs te stappen en een eigen ver-
eniging voor het strandevangelisatiewerk op te richten.
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‘Voor het hoogste het beste’

De Bijbel Kiosk Vereniging (bkv) werd op 11 april 1933 officieel opgericht.37 
Voor deze naam werd gekozen, omdat het werken vanuit de bijbelkiosk in-
middels centraal was komen te staan bij het strandevangelisatiewerk. Toch 
wilde de vereniging zich niet alleen bezig houden met kioskwerk, maar 
ook nadrukkelijk fungeren als uitgeefster van evangelisatiematerialen. In 
de periode dat Hendrik Heule de bkv leidde hebben beide activiteiten altijd 
naast elkaar gestaan, later zou de bkv het recreatiewerk voor het grootste 
deel afstoten en zich vooral als uitgeverij profileren. In 1933 werden beide 
activiteiten echter door de betrokkenen als noodzakelijk en samenhangend 
gezien.38

   Naast Hendrik waren er ook anderen bij de vereniging betrokken, die al 
vanaf het eerste uur actief waren geweest in Wijk aan Zee. Zo werd W.A. 
Wiersinga, die in 1928 had toegestemd om voor de badgasten enkele gere-
formeerde kerkdiensten te leiden, voorzitter van de bkv. Wiersinga hechtte 
veel belang aan evangelisatie, en zou na de oorlog evangelisatiepredikant 
namens de Gereformeerde Kerken in Nederland en directeur van het Evan-
gelisatiecentrum te Baarn worden. De rest van het bestuur werd gevormd 
door de gereformeerde predikanten J. Kremer (Ede) en D. Tom (Hilversum) 
en dhr. J. Vrisou, die kerkenraadslid was van de Gereformeerde Kerk in 
Haarlem. In tegenstelling tot bij de vvhs hadden alle bestuursleden dus een 
gereformeerde achtergrond, pas later zou in de bestuurssamenstelling het 
interkerkelijke karakter van de vereniging benadrukt worden. Wel werkte 
de vereniging vanaf het begin ook samen met andere kerken, zoals zichtbaar 
werd in de samenwerking met de hervormde gemeente in Wijk aan Zee.
   Het werk in Wijk aan Zee werd op vertrouwde voet voortgezet, maar 
tegelijkertijd probeerde de nieuwe vereniging ook evangelisatiecomités 
te ondersteunen die in andere plaatsen (strand)evangelisatiewerk wilden 
opzetten. De bkv hielpen plaatselijke comités bij de aanschaf van kiosken 
en stelde lectuur voor de kiosk beschikbaar. De kiosk bleef meestal eigen-
dom van de bkv, maar de vrijwilligers die de kiosken bemanden werden 
via de plaatselijke evangelisatiecomités geleverd. Aanvankelijk werden de 
kiosken vooral in andere badplaatsen geplaatst, maar al snel zag men meer 
mogelijkheden. De kiosken konden voor het strandwerk maar vier maanden 
gebruikt worden, de rest van het jaar stonden ze leeg. Daarom werden ze in 
gebruik genomen voor evangelisatie op kermissen en jaar- of weekmarkten. 
Bovendien bleek er ook op andere recreatieterreinen behoefte aan kioskwerk 
te bestaan. Zo werd er in Drenthe een kiosk geplaatst, voor toeristen die daar 
op de heide de rust van de natuur opzochten. Bovendien werden in de loop 
van de jaren dertig in verschillende grote steden bijbelkiosken geplaatst.
   Ten slotte werd er ook bijbelkioskwerk in woonwagenkampen opgestart, 
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dat echter complexer bleek te zijn dan de andere activiteiten. De Rooms-
Katholieke Kerk zagen sommige woonwagenkampen als haar werkterrein 
en verzette zich daarom tegen de opening van bijbelkiosken binnen de 
kampen.39Bovendien waren veel woonwagenbewoners analfabeet, zodat 
traktaatverspreiding niet erg zinvol was. De bkv ontdekte al snel een alter-
natief. ‘Voor dezen bracht onze mooie bijbeluitbeelding vaak uitkomst. In 
vele woonwagens hingen platen van “de Goede Herder” en andere H. Cop-
ping platen. Opmerkelijk was de grote zorg die ze voor deze platen toonden. 
Ze waren er zeer zuinig op. En het bleek dat een bijbels verhaal, waarvan 
een plaat in de wagen hing, veel langer onthouden werd en ook meer troost 
gaf. Wat gaf dit werk onder zozeer verwaarloosden een grote vreugde.’40

   Kort na de oprichting verschenen de eerste traktaten van de bkv, volgens 
de vereniging ‘gemaakt naar het devies “voor het hoogste het beste”.’41 Het 
ging om een serie van vier boekjes geschreven door ds. W.A. Wiersinga, 
over de gelijkenissen van Jezus. De focus lag nadrukkelijk op het strand-
werk, daarom werd de serie Jezus aan het strand der zee genoemd. Het waren 
simpele traktaten van enkele pagina’s, die afgezien van een fraaiere opmaak 
op het eerste gezicht niet veel afweken van wat bij andere lectuurgenoot-
schappen verscheen. Toch volgden er kritische reacties. ‘Een teleurstelling 
bleek de niet-aanvaarding van onze geheel nieuwe vorm van lectuur door 
Evangelisatie-werkers in ons land. De volgende ervaring geeft een duidelijk 
beeld van het toen algemeen geldende gevoelen. Een vriend van ons werk 
beloofde bij aanvang daarvan een zeer belangrijke gift. Echter, toen hij onze 
eerste uitgaven zag en informeerde of wij op deze wijze zouden voortgaan, 
antwoordde hij: Ik trek mijn toezegging en verdere medewerking in. Dit is 
ergerlijke geldverspilling.’42 Hoewel uitgevoerd op iets luxer papier ver-
schillen de traktaten uit de serie Jezus aan het strand der zee op het eerste 
gezicht nauwelijks van vvhs-uitgaven uit dezelfde periode. De boodschap 
en thematiek van de traktaten kwamen grotendeels overeen met die van 
andere orthodoxe religieuze verenigingen.
   Bij nadere beschouwing was er echter wel degelijk een inhoudelijk ver-
schil. Bij traktaten van de vvhs uit het Interbellum valt op dat de tekst 
nadrukkelijk zo dicht mogelijk bij de bijbel bleef. Er werd zoveel mogelijk 
van citaten van bijbelteksten gebruik gemaakt, die door de auteurs alleen 
aan elkaar geschreven werden. Ook traktaten over onderwerpen als het 
belang van kerkgang of het gevaar van vloeken, werden zoveel mogelijk 
aan de hand van bijbelteksten geschreven. Dat maakte de traktaten lastig 
te lezen voor iemand die minder goed in de bijbel thuis was. In de serie 
Jezus aan het strand der zee werden daarentegen de gelijkenissen van Jezus 
bijbelgetrouw naverteld, zonder daarbij echter de letterlijke tekst weer te 
geven. Ds. Wiersinga geeft de verhalen in eigen woorden weer, waarbij hij 
de lezer de betekenis van de gelijkenissen uitlegt. Hoewel dat uit de bron-
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nen niet duidelijk wordt, had de afwijzende houding ten opzichte van de 
traktaten van de bkv waarschijnlijk met deze keuze voor een vrije weergave 
van bijbelgedeelten te maken. Het conflict tussen de broers Heule over de 
koers van de vvhs en de weigering van Marinus om zijn broer te helpen 
met traktaten voor het strandevangelisatiewerk lijken daarmee te hebben 
samengehangen. Het valt in ieder geval op dat ook na de oprichting van de 
bkv in traktaten van de vvhs de nadruk op bijbelteksten zonder concessies 
gehandhaafd blijft. Andere traktaatgenootschappen, zoals Filippus, legden 
weliswaar niet zo sterk de nadruk op bijbelteksten als de vvhs, maar ook 
daar was het niet gebruikelijk om bijbelverhalen te parafraseren zoals de 
bkv dit deed.
   Er waren niet alleen negatieve reacties, van anderen kregen de vernieu-
wende uitgaven juist lovende woorden. 

Dit zijn 4 boekjes van de dit jaar opgerichte Bijbel-Kiosk-Vereeniging, 
Keizersgracht 756, Amsterdam. Langs bijna de heele Noordzeekust zijn 
ze dezen zomer verspreid. Ik kan niet nalaten deze jonge vereeniging 
mijn eere-saluut te brengen voor dit prachtige werk. Elk boekje van 
16 bladzijden is een lust om te zien: een frissche stevige omslag, mooi 
papier, 4 buitengewoon, mooie Engelsche platen met gelijkenis of een 
gebeurtenis uit Jezus’ leven, en daarbij een degelijke, aantrekkelijke 
evangeliseerende uitlegging door Ds. W.A. Wiersinga. […] En op een 
wijze, dat ook de meer ontwikkelde het niet beneden zich hoeft te ach-
ten, het eens in te zien.43 

De bkv voelde zich hierdoor ondersteund en bleef traktaten op de eigen 
wijze uitgeven. Naast de inhoud werd daarbij veel aandacht besteed aan het 
illustratiemateriaal, dat vooral bestond uit prenten van bijbelse afbeeldingen 
gemaakt door bekende kunstenaars, zoals Harold Copping, een Britse schil-
der die bekend stond om zijn realistische schilderijen over het Heilige Land 
en Cornelis Vreedenburgh, een schilder uit de Larense School. De illustraties 
werden persoonlijk geselecteerd door de kunstminnende Hendrik, waarbij 
hij niet alleen gebruik maakte van bestaand materiaal, maar kunstenaars 
regelmatig opdrachten gaf om nieuwe illustraties voor de bkv te maken.
   Zoals gezegd vormden kinderen een belangrijke doelgroep voor de bkv. 
Net als in Wijk aan Zee probeerde de vereniging om de jeugd te bereiken, 
omdat het via kinderen makkelijker was om met de ouders in contact te 
komen. Naast de serie Jezus aan het strand der zee, die voor volwassenen 
bedoeld was, gaf de bkv kort na de oprichting daarom ook een serie trakta-
ten voor kinderen uit. Daarbij werd onderscheid gemaakt in uitgaven voor 
kinderen tussen zes en negen jaar, en boekjes voor kinderen met de leeftijd 
van negen tot veertien. Helaas zijn deze traktaatjes niet bewaard gebleven 

05 Hoofdstuk 4 08-10-2014, 21:30206



207

in het archief van stichting Ark Mission. De jeugd kwam bij de bkv echter 
nooit zo centraal te staan als bij de Britse cssm, die zich met hun strandevan-
gelisatiewerk uitsluitend op kinderen richtten.44

   Hoewel het traktaatwerk van de bkv en de vvhs dicht bij elkaar lagen en 
de doelstellingen van beide verenigingen elkaar overlapten, was de relatie 
tussen de broers Heule door het conflict dermate verstoord dat van samen-
werking tussen de verenigingen geen sprake kon zijn. Op persoonlijk vlak 
werd het conflict weliswaar bijgelegd, maar de onderlinge verhouding werd 
nooit meer zo hecht als voor de jaren dertig. Ze zagen elkaar slechts af en toe, 
maar hielden wel contact. Ook hielpen ze elkaar waar nodig. Toen Marinus 
tijdens de oorlog moest evacueren uit Bloemendaal, omdat de Duitsers de-
len van de kuststreek ontruimden voor de aanleg van de Atlantikwall, nam 
Hendrik een paar dochters van Marinus in huis. Tussen hun verenigingen 
bleef echter jarenlang een stilzwijgende concurrentie bestaan, waarbij beide 
verenigingen zoveel mogelijk probeerden hun eigen koers te varen. Pogin-
gen om samen te werken zouden tot in de jaren vijftig afketsen op wederzijds 
wantrouwen en de persoonlijke spanningen tussen de broers Heule.45

Crisis en maatschappelijk hulpbetoon

De oprichting van de bkv kwam economisch gezien op een ongunstig mo-
ment. Toen Hendrik Heule in 1928 met het strandevangelisatiewerk begon, 
was daar nog niets van te merken geweest. De jaren twintig waren jaren van 
onstuimige economische groei, waarvan veel van de badgasten die aan de 
kust hun vakantie kwamen vieren van geprofiteerd hadden. Aan het eind 
van de jaren twintig kwam aan deze voorspoed abrupt een eind door een 
beurskrach op de New Yorkse effectenbeurs en de zware economische crisis 
die daarop volgde. Nederland was als handelsland zeer gevoelig voor het 
wegvallen van de internationale handel en werd dan ook hard door de crisis 
getroffen. De crisis bereikte Nederland weliswaar met enige vertraging, maar 
vanaf begin jaren dertig liep de werkloosheid snel op. De overheid zag deze 
ontwikkelingen met zorg aan, maar vond dat het economisch evenwicht 
de kans moest krijgen zichzelf te herstellen. Het kabinet weigerde daarom 
structurele maatregelen te nemen om de crisis te bestrijden. Na enige tijd zag 
de overheid zich gedwongen toch de hardste klappen van de crisis, zoals de 
torenhoge werkloosheid, enigszins op te vangen. Omdat het standpunt niet 
structureel in de economie te willen ingrijpen ongewijzigd bleef, hadden 
deze maatregelen echter een onsamenhangend karakter, wat het herstel van 
de Nederlandse economie niet ten goede kwam.46

   De hoge werkloosheid was het meest ingrijpende gevolg van de crisis. 
Wie eenmaal zijn baan verloor, had nauwelijks kans een nieuwe werkgever 
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te vinden vanwege het nijpende gebrek aan werk. Op het hoogtepunt van 
de crisis was in Amerika een kwart van de beroepsbevolking werkloos. Dat 
betekende dat miljoenen mensen zonder werk zaten. In Nederland werd de 
piek van de werkloosheid pas in de tweede helft van de jaren dertig bereikt. 
In 1935 was bijna 20% van de beroepsbevolking werkloos. In sommige 
sectoren sloeg de crisis harder toe dan elders, in de nijverheid zat een derde 
van de werknemers en in de bouw zelfs de helft van de werknemers zonder 
werk. Mensen die werkloos raakten, kwamen daardoor in een uitzichtloze 
situatie terecht. Velen zaten jaren zonder werk. Het kwam voor dat gezinnen 
meer dan drie jaar van de ‘steun’ moesten leven, omdat de kostwinner geen 
andere baan kon vinden. De steun was de kleine uitkering die werklozen van 
de overheid ontvingen en bestond uit een bedrag van ongeveer 15 gulden 
per week. Daarvan moesten alle uitgaven, zoals huur, voedsel en kleding 
worden betaald. De uitkering werd bewust zo karig mogelijk gehouden om 
te voorkomen dat mensen er te makkelijk een beroep op zouden doen. Een 
ruimhartiger uitkeringsregeling was onbetaalbaar en bovendien rustte op 
werkloosheid nog steeds een groot stigma. Werkloosheid werd gezien als 
luiheid en eigen schuld, waardoor ‘steuntrekken’ als profiteren werd gezien. 
Sommige werklozen probeerden hun situatie dan ook met alle middelen te 
verhullen.47

   Voor een vereniging in oprichting waren dit geen gemakkelijke tijden. 
Ook de religieuze verenigingen en genootschappen merkten dat mensen 
niet veel geld te besteden hadden. Het lijkt er echter op dat de bkv steun 
kreeg van enkele vermogende personen, waardoor het werk dankzij enkele 
grotere giften toch voortgezet kon worden. ‘U weet hoe de jaren 1930-1940, 
door de enorme werkloosheid, financieel zeer mager waren. Indien er dan 
ook niet belangstellende vrienden waren geweest, zou het werk geen vol-
doende voortgang hebben kunnen vinden.’48 Helaas zijn er in het archief 
geen gegevens over deze gulle gevers te achterhalen. Het is niet onmogelijk 
dat Hendrik Heule geld uit zijn eigen vermogen in de vereniging stak, net 
zoals zijn broer Marinus deed bij de vvhs, maar hiervoor zijn geen concrete 
aanwijzingen in de stukken van de bkv te vinden. Gezien de vele contacten 
die Hendrik onder meer binnen de gereformeerde kerk in Laren onderhield, 
is het bovendien niet onwaarschijnlijk dat hij vermogende kennissen heeft 
gehad die bereid waren de vereniging financieel te ondersteunen.
   De bkv wist zich dan ook binnen enkele jaren een stevige organisatorische 
basis te verwerven, en daarmee ook een eigen plaats binnen het veld van 
religieuze organisaties in Nederland. Net als bij de vvhs is het echter opmer-
kelijk dat de bkv in haar uitgaven nauwelijks op de crisisomstandigheden 
leek te reageren. Natuurlijk zal ook het beoogde publiek van de vereniging 
daarbij een rol hebben gespeeld. De badgasten wilden op hun dagje op het 
strand waarschijnlijk bij voorkeur niet met de crisissituatie geconfronteerd 
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worden. Slechts in een enkel traktaat werd het thema zijdelings aangestipt, 
zoals Weggerold… verloren over de gelijkenis van de verloren penning.

Weggerold, … verborgen… Weet gij het aantal van hen, die in Gods 
naam zijn gedoopt en onderwezen in Zijn Woord? Op de zondagsschool 
en thuis, leerden ze de liederen van Jezus, den goeden Herder. Misschien 
gij ook? Maar laten kwamen de levensslagen. Er was geen betrekking 
te vinden. Of, die een goede baan hadden werden ontslagen. De werke-
loosheid ging lang duren en werd begeleid van ziekte en zorg. Armoe 
trad de woning binnen. En waar ze eenmaal binnen was, liet ze zich niet 
zoo makkelijk weer verjagen. De Bijbel werd niet meer gelezen en de 
kerkgang bleef achterwege. Maar voor Jezus blijft niets verborgen. Hij 
ziet al dat leed en die zorg. Jezus zoekt.49

Ondanks dergelijke spaarzame verwijzingen naar de crisis, bevreemdt het 
dat het thema niet vaker werd besproken. Hendrik Heule was in de jaren 
twintig lid geweest van het Burgerlijk Armbestuur in Laren, en moet vanuit 
die functie goed op de hoogte zijn geweest van de moeilijke omstandigheden 
waarin werklozen en hun gezinnen verkeerden.
   Wel gaf Hendrik tijdens de crisisjaren ondersteuning aan een specifieke 
groep: de schilders van de Larense School en enkele andere Nederlandse 
kunstenaars. Als kunstliefhebber onderhield Hendrik al jaren contacten 
met verschillende kunstenaars. De Larense schilders kende hij bovendien 
waarschijnlijk uit zijn woonplaats. De meeste schilders werden hard door de 
crisis getroffen omdat ze leefden van opdrachten, die door de crisis vrijwel 
volledig wegvielen. Om de hem bekende schilders te steunen, gaf Hendrik 
namens de bkv in de jaren dertig verschillende opdrachten aan schilders. Zo 
gaf hij Cornelis Vreedenburgh, die vooral bekend stond om zijn landschap-
pen, opdracht om illustratiemateriaal voor de bkv te maken. Vreedenburgh 
schilderde bijbelse taferelen, waarvan reproducties gebruikt werden voor 
de uitgaven van de bkv. De originele schilderijen hield Hendrik zelf in bezit, 
waardoor hij zijn collectie religieuze kunst kon uitbreiden. Dat gold ook voor 
werken van andere kunstenaars die in opdracht van de bkv schilderden. Vol-
gens één van de oud-bestuursleden van de bkv, ds. Wiersinga, zag Hendrik 
deze opdrachten als een vorm van ‘maatschappelijk hulpbetoon’.50

     Vermogende particulieren werden tijdens de crisisjaren inderdaad aan-
gesproken op hun verantwoordelijkheid. Zo deed de burgemeester van 
Hilversum 1935 de oproep:

Laat, indien gij behoort tot de gelukkigen, die minder zwaar door de 
crisis zijn getroffen, geen arbeid achterwege, die gij onder normale 
omstandigheden zoudt hebben laten verrichten. […] Daardoor doet gij 
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een Gode welgevallig werk, gij steunt de overheid door haar lasten te 
verlichten, gij verhoogt de gezelligheid van uw eigen home, maar vooral: 
gij hebt het verheffende gevoel mede te hebben gewerkt aan de moreele 
en materieele opheffing van zeer breede lagen van ons volk.51

Bovendien had Hendrik zoals gezegd contacten bij de Larense gemeenteraad 
en het Burgerlijk Armbestuur. Voor het Larense armbestuur vormde de plaat-
selijke schilderskolonie een lastig vraagstuk. Verschillende schilders waren 
door het wegvallen van opdrachten afhankelijk geraakt van de steun. Deze 
‘steuntrekkers’ weken echter nogal af van de andere werklozen waarvoor het 
armbestuur verantwoordelijk was. In betere tijden hadden de schilders en 
de bestuurders van het Burgerlijk Armbestuur tot dezelfde sociale kringen 
gehoord, waardoor men hen niet dezelfde verplichtingen wilde opleggen 
als andere werklozen. Het dagelijkse stempelen zou voor de schilders te 
stigmatiserend zijn.
   Het armbestuur vond echter dat de schilders in ruil hiervoor een maat-
schappelijke bijdrage moesten leveren. Daarom behield zij zich het recht 
voor om uit de collectie van de desbetreffende schilders naar eigen keuze 
schilderijen te kopen, waarbij de schilders weinig onderhandelingsruimte 
over de prijs geboden werd. Een conflict met één van de schilders, die wei-
gerde zijn schilderijen af te staan, maakte duidelijk dat niet iedereen hiervan 
gediend was. Het Armbestuur verdedigde zich door te stellen dat andere 
schilders wel bereid waren mee te werken. Bovendien mocht de maatschappij 
best een tegenprestatie verwachten: ‘een kunstschilder, die in staat is, voor 
van de gemeenschap ontvangen steun eenig werk te leveren [schiet] in zijn 
waardigheid tekort, wanneer hij dat weigert’.52 De opdrachten van Hendrik 
Heule voor religieuze kunst moeten voor de schilders die hij benaderde dan 
ook een welkom alternatief zijn geweest. Voor Hendrik zelf boden de op-
drachten de gelegenheid een uitgebreide collectie met religieuze kunst op te 
bouwen. Zijn gezin reageerde soms met opgetrokken wenkbrauwen, als hij 
weer eens met een schilderij naar huis kwam. Hoewel vermogend, zat een 
groot deel van zijn geld vast in panden, waarvan de huurders in crisistijd 
soms moeite hadden hun huur te betalen. Daardoor moest ook het gezin van 
Hendrik soms zuinig zijn met het beschikbare geld, maar dat weerhield hem 
er soms tot onvrede van zijn vrouw nooit van om schilderijen te kopen. Voor 
de bkv leverde Hendriks liefde voor kunst echter illustratiemateriaal van 
hoog niveau op, dat de uitgaven van de vereniging een herkenbaar karakter 
gaf.
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Liquidatie van religieuze organisaties

Eind jaren dertig leek een voorzichtig economisch herstel in te treden, dat 
echter werd overschaduwd door oorlogsdreiging. Nederland hoopte bij een 
eventuele oorlog net als in 1914-1918 neutraal te kunnen blijven, maar in 
mei 1940 vielen Duitse troepen ook Nederland binnen. Net als de vvhs kreeg 
de bkv na de capitulatie in eerste instantie niet direct met de oorlogssituatie 
te maken, doordat de Duitse autoriteiten in Nederland het dagelijks leven 
zoveel mogelijk lieten doorgaan en bijbel- en traktaatverenigingen weinig 
in de weg legden bij hun activiteiten. Na het eerste oorlogsjaar begonnen 
de papierschaarste en vooral de Duitse censuur echter een steeds groter pro-
bleem voor de vereniging vormen. Net als bij de vvhs werd de door de bkv 
uitgegeven en verspreide lectuur door de Duitse bezetters kritisch gevolgd. 
Voor de bkv zou dat grote gevolgen krijgen. 
   Dat religieuze organisaties het risico liepen door de Duitse autoriteiten 
te worden aangepakt, was al vroeg in de oorlog gebleken. Van een bedrei-
ging voor de vvhs of de bkv leek toen echter nog geen sprake. Het was het 
Leger des Heils dat als eerste religieuze organisatie met de consequenties 
van een speciale verordening van rijkscommissaris Seyss-Inquart uit 1941 
geconfronteerd werd. Verordening 41/1941 hield in dat de rijkscommissa-
ris ‘binnen het kader van de herordening meer in het bijzonder gerechtigd 
[was] vereenigingen en stichtingen om redenen van organisatorische aard 
te ontbinden of bij andere vereenigingen of stichtingen onder te brengen, 
de statuten te wijzigen en voor vereenigingen en stichtingen of groepen 
van vereenigingen en stichtingen modelstatuten vast te stellen’.53 Op basis 
van deze verordening konden de Duitse autoriteiten zonder veel aanleiding 
verregaand ingrijpen in de organisatiestructuur van verenigingen waar zij 
kritisch tegenover stonden.
   Het Leger des Heils had vanaf het begin van de oorlog bij de Duitsers in 
een kwaad daglicht gestaan, omdat de organisatie Engelse wortels had. Sinds 
de oprichting van de Nederlandse afdeling van het Leger des Heils in 1887 
waren er altijd nauwe banden met de Engelse moederorganisatie gekoesterd. 
Zo werkten er voor het uitbreken van de oorlog verschillende Britten voor 
het Leger des Heils in Nederland. De Nederlandse afdeling besefte welk 
risico deze contacten konden vormen, en deed daarom haar best de banden 
met Engeland zoveel mogelijk te verbreken. De Britse commissioner Alfred 
James Benwell, die sinds begin 1940 leiding gaf aan de Nederlandse tak 
van het Leger des Heils, droeg zijn taken weer over aan zijn voorganger, 
de Nederlander Bouwe Vlas. In contacten met de Duitse autoriteiten werd 
deze overdracht zoveel mogelijk benadrukt. Bovendien werd een statuten-
wijziging voorbereid, waarbij de Nederlandse tak van het Leger des Heils 
volledig los zou komen te staan van de moederorganisatie in Engeland.54
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Desondanks lukte het niet om van het stempel van ‘besmette’ organisatie 
af te komen. Hoe kwetsbaar dat de organisatie maakte, bleek toen de nsb 
haar pijlen op het Leger richtte. In Het Nationale Dagblad verschenen ne-
gatieve berichten, waarin het Leger des Heils als Engelse organisatie werd 
beschreven en ervan werd beschuldigd voor de Engelsen spionagewerk te 
verrichten. Vanaf dat moment was er geen houden meer aan. Eerst werden 
alle tegoeden van het Leger des Heils op 17 maart 1941 geblokkeerd en drie 
dagen later volgde het officiële bericht dat de organisatie zou worden geli-
quideerd. J.H. Krafft werd als Verwalter aangesteld. Een aantal medewerkers 
van het Leger des Heils probeerde door samenwerking met Krafft nog te red-
den wat er te redden viel, maar hij begon meteen met de ontmanteling van de 
organisatie. Nadat Krafft er onder meer door Bouwe Vlas op was gewezen dat 
het Leger des Heils een statutenwijziging had voorbereid om de banden met 
Engeland te verbreken, ontstond er bij Krafft enige twijfel over de juistheid 
van de liquidatie. Zonder beslissing van de rijkscommissaris wilde hij die niet 
ongedaan maken, maar hij stond na enige tijd wel toe dat de kerkelijke acti-
viteiten van het Leger des Heils werden voortgezet, omdat de kerkelijke tak 
van het Leger in zijn ogen niet verschilde van andere kerkgenootschappen. 
Dat voorkwam verwijten dat de Duitse autoriteiten kerken wilden sluiten 
of tegenwerken. Door enkele onderdelen van het maatschappelijk werk, 
waaronder de reclassering, af te stoten en te verzelfstandigen konden deze 
worden gered. De liquidatie werd echter niet herroepen, en de overgebleven 
delen van het Leger des Heils moesten de rest van de oorlog met de grootst 
mogelijke voorzichtigheid blijven opereren. Met name in het westen van 
Nederland kreeg de organisatie nauwelijks toestemming voor activiteiten, 
elders in het land bleek daarvoor na enige tijd meer ruimte te bestaan.55

   Ruim een jaar later werd een andere bekende christelijke organisatie met 
een Duits verbod geconfronteerd. In november 1942 kreeg het Nederlands 
Bijbel Genootschap (nbg) te horen dat de organisatie zou worden geliqui-
deerd. De gang van zaken rond de liquidatie is minder helder dan bij het 
Leger des Heils. Zo valt de reden voor de liquidatie niet eenduidig uit de 
archiefstukken op te maken. Het lijkt erop dat de Duitsers de liquidatie zagen 
als een waarschuwing aan het adres van christelijke organisaties, om geen 
hulp aan joden te geven. Volgens K. Sickmann, de Verwalter die de zaken 
van de organisatie na het verbod afwikkelde, zou een zending bijbels aan 
joden in concentratiekampen de reden voor de liquidatie zijn geweest. Dit 
claimde hij echter in een in 1947 geschreven verslag, dat hij schreef toen hij 
gevangen was gezet vanwege zijn activiteiten tijdens de oorlog. Het verslag, 
waarin Sickmann benadrukte dat hij het nbg na enige tijd toestond haar 
activiteiten weer te hervatten, is een overduidelijke poging zichzelf na de 
oorlog te rehabiliteren. Het is daarom de vraag, of er daadwerkelijk bijbels 
aan joden zijn verstuurd. nbg-voorzitter F.W. Grosheide stelde in een reactie 
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op het verslag van Sickmann dat er nooit bijbels aan ‘naar het Oosten ver-
trekkende joden zijn geleverd’.56 In een brief uit 1942 werd de levering van 
bijbels aan joden echter wel aangevoerd als reden voor de liquidatie. Deze 
brief, gericht aan ds. D. Pol, ging over het wegsluizen van de door het nbg 
beheerde tegoeden van het Zendingsconsulaat, voordat de Duitsers daarop 
door de liquidatie beslag konden leggen. In de brief wordt vermeld dat het 
nbg tegen de liquidatie protesteerde, door te stellen dat er geen enkele ver-
ordening bestond die het leveren van bijbels aan joden verbood. De Duitse 
autoriteiten lieten daarop weten, dat het nbg zelf had moeten aanvoelen 
dat het verstrekken van bijbels aan joden tot de zwaarste maatregelen zou 
leiden.57

   Desondanks bleef het nbg zich tegen de liquidatie verzetten. Ondertussen 
kon een groot deel van het werk worden voortgezet door het onder de ver-
antwoordelijkheid van plaatselijke afdelingen te laten vallen. De Duitse auto-
riteiten hadden de organisatie in principe als geheel willen liquideren, maar 
het hoofdbestuur van het nbg bracht daartegen in dat zij volgens de statuten 
niets aan de plaatselijke afdelingen van het bijbelgenootschap kon opleggen. 
Dus weigerden ze mee te werken aan het opheffen van onderafdelingen. Als de 
Duitsers dat wilden, moesten ze zelf maar iedere plaatselijke afdeling opheffen. 
Het afzonderlijk opheffen van plaatselijke afdelingen zou zo veel tijd en moeite 
kosten, dat daar al snel van werd afgezien. Daardoor kon het werk van het nbg 
grotendeels worden voortgezet. Ondertussen bleef het hoofdbestuur proberen 
de liquidatie ongedaan te maken. Ze lieten een Lutherse predikant, waarvan het 
me niet gelukt is de naam te achterhalen, met de Duitsers onderhandelen over 
het hervatten van de werkzaamheden. Hij benadrukte dat de liquidatie van 
het nbg geen verstandige beslissing was geweest, omdat de Duitse autoriteiten 
daarmee de indruk wekten tegen de bijbel en bijbelverspreiding te zijn. Dit 
zou bij de bevolking zeer gevoelig liggen.
   Toen ook de kerken zich bij dit protest aansloten, gaven de Duitsers toe aan 
de druk en besloten de maatregel in februari 1943 ongedaan te maken. Het 
nbg schreef daar later triomfantelijk over in The Netherlands Bible Society: 
work and difficulties during the war 1940-1945, een folder bedoeld om na de 
oorlog fondsen te werven in het buitenland. 

The abolition of the Bible Society was a first class stupidity of the German 
Police. If the chief of the church section of the police had not been away 
on leave, it would probably not have happened. The German cause could 
not have any profit from it. […] Through the entire country it gave the 
impression that the Germans were so much in opposition against the 
Bible that they wanted to prohibit its distribution as much as possible. 
[…] Very soon they recognized, what a stupid thing they had done and 
they started to undo it as much as possible.58 
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Na enige druk werden zelfs de bevroren tegoeden van de organisatie vrijge-
geven, zodat het nbg haar activiteiten zonder problemen voort kon zetten. 
Daarna is de organisatie niet meer bij haar activiteiten gehinderd.59

   Naast religieuze organisaties bleek ook de kerkelijke pers nauwlettend 
gevolgd te worden door de Duitse autoriteiten. Aanvankelijk gaat het om 
verboden van bladen die te onvoorzichtig hebben geschreven over de be-
zetting of de koninklijke familie, terwijl in juni 1941 in een klap alle ver-
enigingen en daaraan verbonden tijdschriften met een antimilitaristisch, 
pacifistisch, antroposofisch, spiritualistisch of spiritisch karakter worden 
verboden. Later in 1941 wordt geprobeerd de controle over de uitgave van 
kerkbladen te vergroten door deze onder het Journalistenbesluit te laten 
vallen, waardoor de hoofdredacteur verplicht wordt zich bij het Verbond 
van Nederlandse journalisten in te schrijven, ook als het redactiewerk een 
nevenfunctie is. Onder meer de hervormde synode maakt hier bezwaar tegen 
en raadt kerkbladen dringend af zich bij het verbond aan te sluiten. Hoe 
kritisch kerkelijke lectuur wordt gevolgd, bleek toen de kerkenraad van de 
hervormde gemeente te Amsterdam in de adventstijd van 1941 folders ver-
spreidde waarin werd opgeroepen met kerst de kerk te bezoeken. Predikant 
J.P. van Bruggen, de voorzitter van de kerkenraad, wordt door de Sicher-
heits Polizei opgeroepen om in het beruchte gebouw aan de Euterpestraat te 
verschijnen. De hervormde predikant Hendrik Cornelis Touw reconstrueert 
in zijn kort na de oorlog verschenen boek Het verzet der hervormde kerk aan 
hoe de ondervraging van Van Bruggen verliep.60

Het verhoor ging ongeveer als volgt: “Sie haben Propaganda für die Kirche 
getrieben hier in Amsterdam?” “Das haben wir, drie Wochen hintereinan-
der.” “Wer hat das Ding geschrieben?” – De folder van 14 December lag 
op tafel. “Ja, das ist mir leider nicht möglich zu sagen, da mehrere Glieder 
unser Kirchenrates sich daran beteiligt haben.” […] “Es steht darin, dass 
das Jahr 1941 “Finsternis” ist und dass die Leute Sorge und Angst gehabt 
haben, dass sie vergeblich gelebt haben. – Das ist aber ganz falsch. Sie 
sollten den Leuten sagen, dass 1941 eine helle und klare Zeit gewesen ist.” 
“Ja, das haben Sie Falsch verstanden. In der Bibel wird die Finsternis der 
Welt immer gezeigt wie ein Schatten, in dem sich das kommende Licht in 
Christus abhebt.” […] Aber haben Sie das auch schon in 1939 gepredigt? 
dass es so finster ist in der Welt?” “Das könnte ich Ihnen aus unserer 
kirchlichen Presse leicht beweisen, dass dies auch in anderen Jahren in 
der Adventszeit gesagt wurde.” – Hier viel één der Nederlandsche secre-
tarissen in: “Stuurt U ons maar eens eenige kranten van de Kerk om dat 
te bewijzen.” “Aber das ist doch falsch. Es gibt viele Leute, für welche 
dieses Jahr hell und klar war, die National-Sozialisten. Das sollten Sie den 
Leuten sagen, dass dies das Licht ist, das kommt.”61
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De hervormde kerkenraad kwam er uiteindelijk af met de waarschuwing dat 
niet meer over de duistere tijden gesproken mocht worden, en dat conse-
quenties zouden volgen als deze boodschap toch herhaald mocht worden.

Kerstfeest nu?

In december 1941 gaf de bkv haar gebruikelijke kersttraktaat uit, dat de titel 
Kerstfeest nu? had gekregen. Bestuurslid ds. A.C. van Uchelen schreef daarin 
over het vieren van kerst onder bijzondere omstandigheden. 

Het schijnt er tamelijk hopeloos mee gesteld te zijn. Het wordt er in elk 
geval niet gemakkelijker op Kerstfeest te vieren. Tenminste als men het 
Kerstfeest nog in verband wil zien met het Kerstevangelie: de komst van 
Jezus Christus, de Heiland en Redder der wereld. Nog woedt het ver-
woestende geweld van den oorlog in vele landen. Nog worden de harten 
van duizenden verteerd van een nameloos leed. Nog sluipt de ellende 
rond en zijn ontwrichtende krachten bezig alle godsdienstige en zede-
lijke verbindingen te verscheuren. Hoe zullen we in het ‘t donker den 
weg vinden voor onze gepijnigde harten en afgetobde gedachten?62 

Het was nauwelijks verkapte kritiek op de actuele gebeurtenissen, ook al 
richtte het traktaat zich verder vooral op een christelijke boodschap en riep 
het op tot vernedering en verootmoediging van christenen. Desondanks 
kwam de kritiek over.
   Op zaterdag 21 maart 1942 ontving Hendrik Heule een telefoontje dat hij 
naar het bkv-kantoor in Amsterdam moest komen. Hij waarschuwde voorzit-
ter ds. W.A. Wiersinga en samen gingen de mannen naar het gebouw aan 
de Keizersgracht. Daar aangekomen werd hen een briefje overhandigd, het 
is niet duidelijk door wie, waarin stond dat de bkv was geliquideerd en dat 
alle voorraden en tegoeden van de vereniging in beslag waren genomen. 
Ondanks een lang pleidooi van de voorzitter en de secretaris, moesten zij 
zich uiteindelijk bij het verbod van de vereniging neerleggen. Toch had hun 
aandringen in zoverre resultaat, dat ze toestemming kregen een gesprek aan 
te vragen bij het commissariaat in Den Haag dat verantwoordelijk was voor 
de liquidatie.63 Dat gesprek vond kort daarop plaats, maar leidde niet tot 
resultaten. Er werd zelfs gedreigd om Hendrik Heule en ds. Wiersinga korte 
tijd vast te zetten, omdat dit gebruikelijk zou zijn na het liquideren van ver-
enigingen. Omdat Hendrik kon aantonen dat hij na de Eerste Wereldoorlog 
actief was geweest voor een comité dat Oostenrijkse kinderen in Nederland 
opving, werd dit dreigement uiteindelijk ingetrokken, maar beide mannen 
moesten zich bij het verbod op de vereniging neerleggen. Ds. Wiersinga 
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koesterde later levendige herinneringen aan dit bezoek: ‘Al gauw werd de 
B.K.V. verboden, omdat wij in de lectuur er de nadruk op legden, dat het 
een moeilijke tijd was en dat vonden de nsb’ers en de Duitsers helemaal niet. 
[…] De heer Heule en ik moesten bij een bureau in Den Haag komen. Allerlei 
borden hingen er in de gang, o.a. met “Chr. Vereenigingen”, “Protestantsche 
Vereenigingen” en “Calvinistische Vereenigingen”. De organisatie van het 
bureau was prima, men wist er precies van de dominees wat zij deden en 
niet deden… ‘.64

   Ondanks aandringen lukte het tijdens het gesprek aanvankelijk niet om 
een reden voor het verbod te krijgen. Wiersinga probeerde het commis-
sariaat onder druk te zetten door te stellen dat het zonder reden verbieden 
van de vereniging bij de bevolking een slechte indruk zou maken. Bijbel- en 
traktaatverspreiding waren toch niet verboden? En de vereniging had zich 
met andere zaken toch nooit bezig gehouden? Daarop kregen de mannen van 
de gemachtigde van de Rijkscommissaris te horen dat de directe aanleiding 
voor het verbod het kersttraktaat van ds. A.C. van Uchelen was. Volgens 
Wiersinga hadden de Duitse autoriteiten aanstoot genomen aan dit traktaat, 
omdat daarin over de ‘wel zeer donkere tijden’65 werd gesproken. Enkele 
passages benadrukten inderdaad dat de tijden duister waren en waren niet 
bepaald voorzichtig geformuleerd. ‘Hoe zullen we Kerstfeest kunnen vieren 
in een wereld, waarin de afgronden zich openen en de krachten der duister-
nis zich opmaken om hun triomf te vieren? Is er nog licht te ontdekken in 
deze duisternis? Twinkelt er aan dezen nachthemel nog een ster?’66 Daarna 
was zelfs een spotdichtje afgedrukt:

   Aan den nacht verschoof een helle vlek:
   schijnwerpers zochten het wolkendek.

   En uit den hemel donderde een stem:
   granaten barstten in Bethlehem.

   En een ster verschoot in dit vreeselijk uur:
   een vliegtuig dook in afweervuur.67

Volgens de Duitsers ondermijnde het traktaat het volksleven, ‘en dit is der-
mate ernstig, dat de Rijkscommissaris persoonlijk, niet alleen het verbod 
Uwer Vereeniging, maar ook de vernietiging van al Uw uitgaven bevolen 
heeft’.68

   Het is opmerkelijk dat de bkv een traktaat met dergelijk explosief materiaal 
liet verschijnen. De vereniging moet de reacties op de tekst volledig hebben 
onderschat, want het traktaat werd uitgegeven met het logo van de bkv en 
de naam van Van Uchelen erin afgedrukt, waardoor iedereen de tekst met 

05 Hoofdstuk 4 08-10-2014, 21:30216



217

de vereniging in verband kon brengen. Kennelijk onderschatte de vereni-
ging op dat moment, ondanks de liquidatie van het Leger des Heils enkele 
maanden eerder, waartoe de Duitsers in staat waren. Wat dat betreft is het 
verwonderlijk dat het alleen bij een liquidatie van de vereniging bleef en 
er, voor zover bekend, niemand werd opgepakt en vastgezet vanwege het 
maken van de folder. Uit de stukken valt niet op te maken dat ds. A.C. van 
Uchelen consequenties van het schrijven van de tekst heeft ondervonden. 
Toch blijft het onbegrijpelijk dat de vereniging geen pogingen heeft gedaan 
hem te beschermen door zijn naam te fingeren. Voor de vereniging betekende 
het traktaat in ieder geval het einde. Zoals gebruikelijk bij een liquidatie werd 
meteen een Verwalter aangesteld, die de zaken van de vereniging af moest 
wikkelen. Deze W.E. Hansen verkocht alle bezittingen van de vereniging 
aan nsb-firma’s, waaronder de hele voorraad ongebruikt papier dat tijdens 
de oorlog zeer schaars was. Bovendien toonde hij zich zeer geïnteresseerd 
in de religieuze kunst die op het kantoor van de bkv hing. Het waren de 
stukken die Hendrik Heule ter illustratie voor de uitgaven van de bkv had 
laten maken, maar waarvan de originelen zijn persoonlijk eigendom waren. 
Omdat Hendrik dit kon aantonen, konden de schilderijen tot frustratie van 
de verwalter niet in beslag genomen worden.
   De hardste klap voor de vereniging kwam toen er een schip in de Kei-
zersgracht voor het kantoor werd gelegd. Het magazijn werd ontruimd en 
alle nog overgebleven lectuur werd in het schip geladen. Volgens de bkv 
verdwenen ‘eenige duizenden Kinderbijbels, tienduizenden tractaten en 
boekjes, en meer dan een millioen stuks Bijbelsche platen’69 in het schip. 
‘Stapel na stapel werd ingeladen, totdat de schuit diep kwam te liggen door 
de zware lading. Toen voer ze weg met haar kostbare inhoud – kostbaar 
niet alleen in geld, ook en vooral om het Woord Gods. Langzaam voer de 
schuit naar de plaats der vernietiging… “Het is akelig voor u” durfde de 
liquidateur nog tot onzen Secretaris-penningmeester te zeggen. “Och, voor 
mij is ‘t zoo erg niet” antwoordde deze, “maar o die dag, als dit alles in Gods 
gericht komt, meneer”. Toen stond ook deze N.S.B.er er verbleekt bij toe 
te kijken.’70 Een deel van dit materiaal bestond uit pas gedrukte delen van 
de Bijbel in Vertelling en Beeld, de kinderbijbel die Gesina Ingwersen op dat 
moment in opdracht van de bkv schreef en waarvan de eerste delen over 
het Oude Testament zojuist gereed gekomen waren. Daaruit bleek volgens 
de bkv dat de Duitsers zich niet alleen aan het kersttraktaat van ds. Van 
Uchelen hadden gestoord, maar ook aan de kinderbijbel. ‘Dit bleek nog eens 
zonneklaar, toen wij onze Kinderbijbel-uitgave nog trachtten te redden. Een 
paar afleveringen met plaatjes lagen klaar. Deze moderne heidenen hebben ze 
bekeken, maar ze mochten geen genade in hun oogen vinden: “al die leelijke 
joden, die Kanaan in bezit namen”, “wat hadden de kinderen van ons volk 
met Abraham te maken.” “Alles moest vernietigd worden!”‘71
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Het materiaal werd per schip naar een papiermolen op de Veluwe gestuurd 
om daar verwerkt te worden. Het bestuur beschouwde de uitgaven als ver-
loren en besloot zich noodgedwongen neer te leggen bij het verbod. Toch 
bleek uiteindelijk dat niet al het materiaal was vernietigd. Na de oorlog 
ontving de vereniging daarover een bijzondere brief: 

Het materiaal dat van Uw vereniging in beslag is genomen, is waarschijn-
lijk bestemd geweest om vernietigd te worden. Zeer veel ervan, (uiter-
aard kan ik niet nagaan of het alles is geweest) kwam terecht op een der 
papierfabrieken aan de Veluwezoom. De arbeiders van deze fabrieken 
vinden wel eens een afgedankt leesboekje of iets dergelijks voor hun 
kinderen. Enige jaren geleden, (volgens Uw circulaire moet ‘t ong. in 
1942 geweest zijn) was op een dag de attractie voor snuffelen zeer groot, 
aangezien er zulke mooie plaatjes en boekjes te vinden waren, naar men 
zei. De kinderen brachten al hun kunstschatten mee naar school om ze 
te laten zien. Hoe meer het bekend werd, hoe meer er verspreid werd. 
Zo zijn er tientallen kinderbijbels nog in goede handen gekomen; vlug-
schriften, plaatjes, tekstjes, ons dorp en nabijgelegen dorpen werden 
ermee overstroomd. Ze zijn in 1942 wel in rijke mate met Uw materiaal 
bewerkt, zij het op ongezochte en andere wijze dan U zeer zeker had 
bedoeld.72

Pas op 1 maart 1943, meer dan een jaar na de aankondiging, was de liqui-
datie afgerond. De laatste nog in dienst zijnde personeelsleden, die hadden 
moeten assisteren bij de liquidatie, werden toen ontslagen. Het enige dat 
de bkv tijdens de liquidatie had weten te redden was een adressenlijst van 
alle evangelisatiecommissies waarmee de vereniging contacten onderhield. 
Daardoor kon Hendrik Heule ook na de liquidatie contacten binnen de 
evangelisatiewereld blijven onderhouden. Bovendien liet hij Gesina Ing-
wersen doorschrijven aan haar kinderbijbel en maakte hij zelf plannen om 
de bkv na de oorlog opnieuw op te richten. Daarom werd er alvast kopij 
voor nieuwe uitgaven verzameld. Meer dan plannen maken kon hij echter 
niet, de echte heropbouw van de vereniging zou pas na de oorlog plaats 
kunnen vinden.73

De BKV: vernieuwend?

Hoe vernieuwend was de bkv in deze eerste periode van haar bestaan? Welke 
plaats nam de bkv in het inmiddels rijk geschakeerde landschap van reli-
gieuze verenigingen in Nederland in? Zoals gezegd moet daarbij naar twee 
aspecten gekeken worden, de gebruikte evangelisatiemethoden (strande-

05 Hoofdstuk 4 08-10-2014, 21:30218



219

vangelisatie en bijbelkiosk) en de lectuur die de bkv begon uit te geven. Met 
die lectuur probeerde de bkv een ander publiek te bereiken dan tot dan toe 
bij evangelisatiewerk gebruikelijk was geweest. Slechts een klein gedeelte 
van het bestaande traktaatmateriaal was geschikt voor de beter gesitueerde 
lezer. De bkv paste haar uitgaven daarom op deze groep aan. Er werd vooral 
meer aandacht besteed aan de vormgeving, door middel van het gebruik 
van luxer papier en een uitgebreidere selectie afbeeldingen. Wat dat laatste 
betrof onderscheidde Hendrik zich, ondanks de breuk met zijn broer, niet 
zozeer van de uitgaven van de vvhs. Die werden al jarenlang in kleur geïl-
lustreerd, Hendrik was als bestuurslid vermoedelijk zelf verantwoordelijk 
geweest voor de selectie van een deel van de illustraties in de vvhs-lectuur. 
De bkv onderscheidde zich met haar luxere traktaten echter wel van andere 
uitgevers van religieuze lectuur, zoals het Filippus Traktaatgenootschap, die 
minder afbeeldingen en goedkoper papier gebruikten.
   Daarnaast sloeg de bkv op inhoudelijk vlak een nieuwe koers in, waarbij 
er duidelijk sprake was van een contrast tussen de traktaten van de bkv en 
de vvhs. Waar de vvhs nog steeds vasthield aan het principe van de sgm, 
dat zoveel mogelijk de letterlijke tekst van de bijbel moest worden gebruikt, 
werden bijbelverhalen in traktaten van de bkv relatief vrij geparafraseerd. 
Van het gebruik van fictie, dat onder orthodoxe gelovigen lang gevoelig 
had gelegen, maar in de Angelsaksische wereld in de tweede helft van de 
negentiende eeuw geaccepteerd was geraakt, was echter geen sprake. Ook 
hield de bkv zich ver van de waargebeurde, maar vaak zeer sentimentele 
bekerings- en sterfbed verhalen, die in de negentiende eeuw populair waren 
geweest. Hoewel de bkv zich met haar traktaten zeker onderscheidde van het 
bestaande materiaal, zijn de verschillen voor de hedendaagse lezer slechts 
subtiel. Dat de verschillen voor tijdgenoten veel zichtbaarder waren, blijkt 
wel uit de heftige reacties die de lectuur bij sommigen opriep. Alleen afgaand 
op de lectuur die de bkv uitgaf, zou de vereniging slechts op bescheiden 
schaal onderscheidend zijn geweest binnen het uitgebreide aanbod aan 
religieuze uitgevers. Dat gold bovendien vooral voor de beginjaren van de 
bkv, na de oorlog zouden steeds meer uitgevers vergelijkbare traktaten op 
de markt brengen. In de jaren vijftig zouden de vvhs en de bkv van kerken 
en evangelisatiecomités steeds vaker het verwijt krijgen, dat de lectuur die 
ze uitgaven nauwelijks van elkaar te onderscheiden was.
   Naast haar lectuur onderscheidde de bkv zich echter ook door de gebruikte 
evangelisatiemethoden van reeds bestaande organisaties. Opnieuw zou het te 
ver gaan de bkv daarmee revolutionair te noemen. Strandevangelisatie was 
al aan het einde van de negentiende eeuw in Engeland ontstaan, en ook in 
Nederland was er voor 1928 verschillende keren met de methode geëxperi-
menteerd. Wel wist de bkv het fenomeen veel breder te verspreiden, door de 
oprichting van kiosken in andere plaatsen te faciliteren en de bijbelkiosken 
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ook op andere plaatsen dan aan het strand in te zetten. Daardoor groeide 
het strandevangelisatiewerk uit van relatief kleinschalige experimenten, tot 
een wijdverspreide evangelisatiemethode. Hetzelfde gold voor het gebruik 
van bijbelkiosken. Vrijwel tegelijkertijd met de bkv begon een andere 
kleine organisatie in Nederland kiosken te gebruiken als evangelisatiemid-
del. Deze organisatie, die onder de naam Stichting Bijbelkiosk-Arbeid nog 
steeds bestaat, plaatste rond 1930 haar eerste kiosk. De laatste bijbelkiosken 
in Nederland – bij het Concertgebouw in Amsterdam en op de boulevard in 
Scheveningen – zijn eigendom van deze stichting, waarmee de organisatie 
het werken met bijbelkiosken veel langer heeft volgehouden dan de bkv.
   Voordat beide stichtingen bijbelkiosken in gebruik namen, waren deze 
echter al een bekend verschijnsel geworden op verschillende wereldtentoon-
stellingen. De eerste daarvan werd in 1851 in Londen gehouden. Kassenbou-
wer Joseph Paxton kreeg de opdracht hiervoor een gebouw te ontwerpen, 
en bouwde een volledig uit staal en glas bestaande constructie dat de naam 
Crystal Palace kreeg. De expositie was bedoeld om aan de wereld het Britse 
kunnen te tonen, maar ook religieuze organisaties grepen de tentoonstelling 
aan als uitgelezen kans om het publiek te bereiken. Het lukte zowel de rts 
als de bfbs om een eigen ruimte in het Crystal Palace toegewezen te krijgen, 
waar ze hun traktaten en bijbels tentoon konden stellen. Andere organisaties 
gaven speciale traktaten uit en evangeliseerden onder de bezoekers.
   Na afloop van de wereldtentoonstelling werd Crystal Palace afgebroken, en 
als toeristische attractie in Sydenham opnieuw opgebouwd. Het gebouw en 
de daarin opgerichte tentoonstelling bleven duizenden bezoekers trekken. 
Een zekere William Hawke zag de kansen die dit bood om bijbels te ver-
spreiden, en vroeg in 1862 toestemming om in Crystal Palace een bijbelkiosk 
op te richten. Hawke wist de kiosk jarenlang met succes te leiden, totdat hij 
in de 1897 vanwege hoge ouderdom op zoek ging naar een opvolger. Sinds 
de oprichting van de sgm verspreidde de Crystal Palace Bible Stand ook de 
geïllustreerde bijbelgedeelten van William Walters, zodat het een logische 
keuze leek de Bijbelkiosk bij de sgm onder te brengen. De sgm zette het 
werk van de Crystal Palace Bible Stand voort, totdat het Crystal Palace in 
1936 door brand werd verwoest. Daarnaast breidde de sgm het werk uit door 
kiosken te plaatsen op andere wereldtentoonstellingen. Opnieuw bleek daar 
veel interesse voor de bijbelkiosken te bestaan. De kiosk op de wereldten-
toonstelling van Brussel in 1898 was zo succesvol, dat er in Parijs in 1900 
een veel grotere kiosk werd geplaatst.74 
   De kiosk was als zodanig een typisch negentiende eeuws verschijnsel, 
zeker als het ging om de kleine winkels waar kranten of rookwaren konden 
worden gekocht. Het woord ‘kiosk’ heeft een Perzische oorsprong, maar 
werd vanuit het Turks (kösk) overgenomen in verschillende Europese talen. 
In het Ottomaanse rijk was een kiosk een platform met een overkapping, 
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dat diende als tuinhuis en ontmoetingsplek voor gasten. In Europa was in 
de achttiende eeuw sprake van grote fascinatie voor de Oriënt, die onder 
meer zichtbaar werd in schilderkunst, literatuur en architectuur. Daardoor 
vond de kiosk zijn weg naar de tuinen van Europese landgoederen. Van-
daar uit ontwikkelden zich onder meer de open muziekkiosken, die in de 
negentiende eeuw in vrijwel iedere plaats verschenen, maar ook de kleine 
winkeltjes waar je kranten, tijdschriften of rookwaren kon kopen. De kiosk 
leende zich echter ook bijzonder goed voor het verspreiden van bijbels en 
traktaten. Ondanks de beperkte ruimte in een kiosk, bood die de gelegen-
heid om aanzienlijke hoeveelheden lectuur op te slaan. Vervolgens waren 
alleen vrijwilligers nodig om de kiosk te bemannen. Het publiek kon daarna 
zelf langs de kiosk lopen, zodat bij de traktaatverspreiding geen mensen op 
straat hoefden te worden lastig gevallen. Om het doel van de kiosk duidelijk 
te maken, werden de bijbelkiosken voorzien van nadrukkelijke teksten als 
‘de Bijbel Gods Woord’ of ‘God is liefde’. Sommige kiosken hadden aan de 
zijkant nog een kleine etalage, waarin een bijbel of traktaat kon worden 
geplaatst, zodat voorbijgangers alvast de gelegenheid kregen iets te lezen. 
Toonde iemand zich geïnteresseerd, dan was het eenvoudig diegene vanuit 
de kiosk aan te spreken en een bijbel of traktaat aan te bieden.
   Het voordeel van de bijbelkiosken was dan ook dat ze een subtielere 
vorm van verspreiding van religieuze lectuur mogelijk maakten, dan bij 
de gebruikelijke verspreiding op straat of bij openbare gelegenheden als 
kermissen. De kiosk was in tegenstelling tot de op dat moment bestaande 
verspreidingsmethoden op de vraag vanuit het publiek gericht. Dat maakte 
de bijbelkiosk een geschikter middel wanneer een meer vermogend publiek 
moest worden aangesproken, zoals de bezoekers van wereldtentoonstellin-
gen of de badgasten op het strand in Wijk aan Zee. In de praktijk combineerde 
de bkv beide verspreidingsmethoden overigens, zowel op het strand als op 
kermissen verspreidde de bkv niet alleen vanuit de kiosk, maar ook met 
behulp van vrijwilligers die lectuur aan het publiek uitdeelden. Desondanks 
vormde de introductie van de bijbelkiosk het meest vernieuwende aspect 
van het werk van de bkv. De vereniging was weliswaar niet de enige die op 
het idee kwam kiosken in te zetten voor bijbelverspreiding, maar het was 
de bkv die het fenomeen in Nederland zijn bekendheid zou geven.

❧	❧	❧

Wat de bkv deed was niet nieuw. Zowel met bijbelkiosken als met stran-
devangelisatie was al in de negentiende eeuw geëxperimenteerd. Opnieuw 
waren Britse initiatieven daarbij leidend geweest. Veel moeilijker dan bij de 
vvhs valt echter na te gaan, in hoeverre Hendrik Heule en zijn medewerkers 
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door deze Britse voorbeelden beïnvloed werden. Het is zeer goed mogelijk 
dat Hendrik of andere betrokkenen van de Engelse initiatieven op de hoogte 
waren, maar concrete aanwijzingen daarvoor ontbreken. Het is daarom even-
eens mogelijk dat gelijksoortige maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de 
sterke opkomst van het toerisme die in Nederland na de Eerste Wereldoorlog 
ontstond, maar zich in Groot-Brittannië al eerder had voorgedaan, leidden 
tot vergelijkbare initiatieven.
   Wat betreft de plaats van de bkv in het Nederlandse religieuze verenigings-
leven, kan zeker gesteld worden dat de bkv vernieuwend was. Afgezien van 
enkele eerdere, maar plaatselijke initiatieven op het gebied van strandevan-
gelisatie, introduceerde de bkv twee vernieuwende methoden – strandevan-
gelisatie en het gebruik van bijbelkiosken – in Nederland. Bovendien was 
de vereniging uniek door beide vormen te combineren, een combinatie die 
voor zover mij bekend zelfs in Groot-Brittannië nog niet was uitgeprobeerd. 
Naast de keuze voor nieuwe evangelisatiemethoden onderscheidde de bkv 
zich ook met haar lectuur, die op een andere doelgroep gericht was dan die 
van bestaande religieuze verenigingen. Hoewel de verschillen tussen de 
lectuur, zeker tussen die van de vvhs en de bkv, voor de hedendaagse lezer 
klein zijn, werd dat door tijdgenoten anders ervaren. Het valt echter moeilijk 
na te gaan of dat alleen voor kerkelijke ‘ingewijden’ gold, of ook voor de 
niet of minder kerkelijk betrokken badgasten voor wie de traktaten bedoeld 
waren. Waarschijnlijk kwamen de uitgaven van de bkv, net als die van de 
andere religieuze uitgevers, voor een belangrijk deel bij gelovigen terecht 
en in veel mindere mate bij hen die van de kerk vervreemd waren.
   Na de oorlog moest de bkv vanwege de eerdere liquidatie vanaf de grond af 
opnieuw worden opgebouwd. Op beperktere schaal gold dat echter voor de 
meeste religieuze uitgevers direct na afloop van de oorlog. Doordat vanwege 
papierschaarste en andere problemen de uitgave van boeken en andere lec-
tuur aan het eind van de oorlog zeer bemoeilijkt was, moesten zij opnieuw 
hun productie op peil brengen. Daarbij werden de religieuze uitgevers voor 
vragen gesteld: vormden traktaten nog steeds een geschikt middel om de 
boodschap over te brengen? Hadden de oorlog en de nieuwe naoorlogse 
verhoudingen geen nieuwe thema’s en levensvragen opgeroepen, waarop in 
het evangelisatiewerk ingespeeld zou moeten worden? De vvhs en de bkv 
stonden beide voor de vraag of het werk op vertrouwde voet voortgezet 
moest worden, of dat het tijd werd voor nieuwe inhoud en methoden. Zolang 
de broers Heule bij hun vereniging betrokken bleven, bleef er sprake van 
een grote mate van continuïteit met de vooroorlogse situatie. Tegelijkertijd 
werden vanaf de jaren vijftig geleidelijk de aanzetten tot nieuwe ontwik-
kelingen zichtbaar. In het volgende hoofdstuk zullen deze ontwikkelingen 
voor het voetlicht gebracht worden.
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In 1946 arriveerden Douglas Fisher, Don Devos en Spencer de Jong in Ne-
derland. De drie Amerikanen waren uitgezonden door Youth for Christ, een 
organisatie die tijdens de Tweede Wereldoorlog door onder meer Torrey 
Johnson was opgericht om jonge Amerikaanse soldaten een verantwoorde 
vorm van ontspanning en vermaak te bieden. Na de oorlog breidde Youth 
for Christ haar werkzaamheden echter uit naar Europa, onder meer vanwege 
de verhalen van terugkerende militairen over een ontredderd Europa met 
een verloren generatie jongeren. Bij veel gelovige Amerikanen heerste het 
gevoel dat Europa niet alleen in materieel opzicht in puin lag, maar dat ook 
geestelijke wederopbouw noodzakelijk was. Daarom besloot Youth for Christ 
verschillende evangelisatieteams naar Europa te sturen, waarvan er een naar 
Nederland kwam. De drie Amerikaanse evangelisten organiseerden na hun 
aankomst verschillende ‘rally’s’ in Nederland, massale evangelisatiebijeen-
komsten waarbij werd gezongen, gepreekt en een oproep aan het publiek 
werd gedaan om een keuze voor Jezus te maken. De gevestigde kerken re-
ageerden kritisch en terughoudend, maar de bijeenkomsten trokken meer 
dan 56.000 mensen.
   Youth for Christ organiseerde daarmee de eerste massale evangelisatieacties 
die in Nederland gehouden werden. In de jaren vijftig zouden bijeenkomsten 
van verschillende andere Amerikaanse evangelisten volgen, waaronder Billy 
Graham en Tommy Lee Osborn. Tienduizenden mensen woonden deze bij-
eenkomsten bij. Maar hoe reageerden Nederlandse evangelisatieverenigin-
gen op deze nieuwe evangelisatiemethode? Lieten ze zich er door inspireren, 
of negeerden ze de Amerikaanse evangelisten? In dit hoofdstuk zullen de re-
acties op de Amerikaanse missionaire initiatieven in kaart worden gebracht. 
Daarnaast zal worden nagegaan of en in hoeverre deze invloed leidde tot een 
breuk met de vooroorlogse situatie.

Hoofdstuk 5

‘De mens van heden is anders dan die van 
vijftig jaar geleden’
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‘Vul gij onze ledige handen’

Na de oorlog moesten veel Nederlandse organisaties die zich met evange-
lisatie bezighielden, hun werkzaamheden opnieuw opstarten. Vanwege 
papierschaarste, afgenomen transportmogelijkheden (onder meer vanwege 
de spoorwegstaking) en de Hongerwinter, hadden veel evangelisatievereni-
gingen en -commissies hun werk aan het eind van de oorlog op een laag pitje 
moeten zetten. Na de bevrijding waren de problemen niet meteen afgelopen. 
Vanwege het aanhoudende tekort aan goederen bleef het distributiesysteem 
ook na afloop van de oorlog gehandhaafd. Voor uitgevers was met name de 
nog jarenlang aanhoudende papierschaarste een nijpend probleem. Voor 
veel religieuze organisaties was de periode direct na de oorlog er daarom 
één waarin werkzaamheden opnieuw opgestart en gedefinieerd moesten 
worden. Dat gold zeker ook voor de vvhs en de bkv.
   De vvhs had haar werkzaamheden tijdens de oorlog nooit hoeven onder-
breken, maar had vanwege organisatorische problemen en schaarste wel 
moeten zoeken naar alternatieve methoden om het evangelisatiewerk te 
kunnen voortzetten. Daarvoor waren onder meer studenten theologie inge-
zet, maar ondanks dit experiment waren de activiteiten van de vvhs in het 
laatste oorlogsjaar bijna tot stilstand gekomen. Na de bevrijding probeerde 
de vereniging haar werkzaamheden vrijwel meteen te hervatten. Slechts tien 
dagen na de bevrijding kwam het bestuur van de vvhs alweer bijeen voor 
een vergadering. Tijdens die vergadering deed Marinus Heule het voorstel 
om de bfbs te benaderen met het verzoek om Duitse bijbels te sturen, zodat 
de vvhs die aan Duitse krijgsgevangenen kon uitdelen. Het voorstel werd 
met opmerkelijk weinig discussie aangenomen, maar in een volgende ver-
gadering waarop meer bestuursleden aanwezig waren werd de beslissing 
alsnog teruggedraaid.1

   Terwijl de vvhs organisatorisch gezien haar werk direct na de oorlog kon 
hervatten, vormde de papierschaarste een belemmering om het werk ook 
praktisch gezien weer op gang te brengen. Tijdens de oorlog was papier 
zo schaars geworden, dat de vvhs in de laatste oorlogsjaren vrijwel geen 
uitgaven meer had kunnen laten verschijnen. De voorraad lectuur die de 
vereniging in de loop van de jaren had opgebouwd, was daardoor tot zeer 
geringe proporties geslonken. Terwijl de vereniging daarom grote behoefte 
had aan het herstarten van de productie van religieuze lectuur, bleef papier 
vanwege de schaarste onder het distributiesysteem vallen. Uitgevers moes-
ten voor iedere oplage het benodigde papier vooraf aanvragen, maar aan-
vragen konden slechts in beperkte mate worden toegestaan. Toestemming 
hing mede af van het belang dat werd gehecht aan de publicatie waarvoor 
de aanvraag bestemd was. De vvhs had daardoor grote moeite haar productie 
direct na de oorlog weer op peil te brengen. Het uitgeven van luxe geïllu-
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streerde uitgaven was nog lastiger. Bestuurslid prof. H.J. Hellema vroeg in 
een vergadering kort na de oorlog of de uitgaven van de vvhs niet weer zo 
mooi en ‘kunstvol’ geproduceerd konden worden als voor de oorlog. Luxe 
materialen (zoals hoogwaardig papier en goudopdruk) waren echter niet 
voorhanden, waardoor het onmogelijk was aan dit verzoek te voldoen. De 
schaarste hield tot jaren na de oorlog aan, in 1946 en 1947 werd het onder-
werp nog regelmatig op de bestuursvergaderingen besproken.2

   Om de financiële middelen binnen te halen, die nodig waren om de pro-
ductie weer op peil te brengen vroeg de vvhs onder meer aan de hervormde 
gemeente te Voorburg of zij een collecte wilde houden. Waarom het verzoek 
precies aan de gemeente in Voorburg werd gericht is niet helemaal duidelijk, 
maar als onderbouwing voor de collecte-aanvraag wees de vvhs op het feit 
dat zij in de laatste oorlogsjaren verschillende hervormde studenten theo-
logie had gesteund bij het doen van evangelisatiewerk. Nu de vereniging 
veel moeite moest doen haar productie van evangelisatielectuur op gang te 
brengen, hoopte zij dan ook op steun van de hervormde kerk. De gemeente 
in Voorburg wist echter niet goed raad met de aanvraag, en vroeg de her-
vormde synode om advies. Die bleek echter ongenegen op het verzoek in 
te gaan. De Raad voor In- en Uitwendige Zending aan wie de synode het 
verzoek had doorgestuurd liet weten ‘geen voorstander zijn van dergelijke 
gedecentraliseerde collecten, als thans door de Vereeniging ter Verspreiding 
van de Heilige Schrift gevraagd’.3

   Aan de afwijzende houding lagen zowel praktische twijfels, als een negatieve 
houding ten opzichte van de vvhs ten grondslag. De hervormde gemeente in 
Voorburg twijfelde of er wel een aparte collecte voor de vvhs georganiseerd 
moest worden, maar was wel bereid om een deel van de opbrengst van de al-
gemene collecte voor de inwendige zending als gift aan de vvhs over te maken. 
Bij de synode zag men de vvhs echter als gereformeerde vereniging, die men 
liever niet wilde steunen. ‘Ingesloten zend ik je het accountants-rapport van 
de Vereeniging tot Verspreiding van de Heilige Schrift. Een en ander maakt 
op mij een behoorlijken indruk, doch het wonderlijke is, dat feitelijk iedereen, 
die je over deze Vereeniging spreekt veel critiek heeft. Men beschouwt haar 
ook overwegend als een gereformeerde Vereeniging. […] Het hoofdbezwaar 
lijkt mij, dat hier door een Vereeniging werk gedaan wordt, dat typisch ligt 
op het terrein van de Kerk. Als wij dit niet juist vinden voel ik er ook niet veel 
voor hen financieel te gaan steunen.’4 Uit deze kritiek werd een naoorlogse 
ontwikkeling zichtbaar, waarbij de kerken het evangelisatiewerk meer naar 
zichzelf begonnen toe te trekken en de traditionele evangelisatieverenigingen 
steeds meer als concurrenten begonnen te beschouwen. Later in dit hoofdstuk 
zal aan deze ontwikkeling uitgebreider aandacht worden besteed. Maar het 
liet ook zien dat de negatieve geruchten die er in het Interbellum over de vvhs 
hadden bestaan nog niet verstomd waren.
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Nadat duidelijk was geworden dat de vvhs tijdens de oorlog inderdaad 
hervormde studenten theologie had ondersteund bij het doen van evange-
lisatiewerk, werd – zij het met merkbare tegenzin – besloten de vereniging 
eenmalig een gift te schenken. ‘Wij zullen ons niet verhelen dat het Werk-
verband van Evangelisatie, ingesteld door onzen Raad in samenwerking 
met Kerk en Wereld, van mening is dat de door Uw vereeniging gevolgde 
methode niet de meest gelukkige is om de van het Evangelie vervreemden 
daar mede weer in aanraking te brengen. De houding van Uw Vereeniging in 
de bezettingsjaren heeft onzen Raad niettemin doen besluiten U de bedoelde 
ƒ2000,- ter hand te stellen.’5 Marinus Heule schreef nog een beleefde brief 
terug, waarin hij verzocht om de kritiek op de methode toe te lichten, maar 
ontving daarop slechts een zeer ontwijkend antwoord. Het feit dat de vvhs 
officieel weliswaar een interkerkelijke vereniging was, maar onder het pu-
bliek als gereformeerde vereniging bekend stond, lijkt bij de afwijzende hou-
ding van de hervormden echter een belangrijke rol te hebben gespeeld.6

Toch waren de problemen waarmee de vvhs na afloop van de oorlog werd 
geconfronteerd, beperkt in vergelijking met de situatie waarvoor de bkv 
zichzelf gesteld zag. De vvhs had weliswaar moeite haar productie opnieuw 
op gang te brengen, maar organisatorisch had de vereniging niet onder de 
oorlog geleden. Vanwege de liquidatie van de bkv in 1942 moest Hendrik 
zijn vereniging vanaf de grond opnieuw opbouwen. Tijdens de laatste oor-
logsjaren had hij hiervoor al plannen gemaakt. Kort na de bevrijding riep 
hij het bestuur opnieuw bij elkaar, al was het reizen nog zo lastig dat som-
mige bestuursleden per brief hun goedkeuring aan de genomen besluiten 
moesten geven. De grootste uitdaging waar Hendrik voor stond, was het 
vinden van voldoende financiële middelen om zijn vereniging nieuw leven 
in te blazen.
   Speciaal voor dit doel werd de folder Verbod, vernietiging 1942-1943 uitge-
geven, waarin het eigen wedervaren tijdens de bezetting werd beschreven. 
‘De vernietigingswil was niet te breken. Doch zóó hebben wij zelf ook al beter 
de waarde van onze Vereeniging en haar werk verstaan. De haat van den 
vijand zette deze in het helderste licht: onze verbreiding van het Evangelie 
door een stroom van boekjes en kinderbijbels was een belemmering voor de 
doorwerking der Nationaal-Socialistische propaganda!’7 Zowel in de folder 
als in een begeleidende brief werd nadrukkelijk opgeroepen de vereniging 
zoveel mogelijk te ondersteunen.

Zoo werd heel het werk verbroken; werden alle financiën ons ontnomen; 
en alle uitgaven, waaronder enige duizenden Kinderbijbels, tienduizen-
den tractaten en boekjes, en meer dan een millioen stuks Bijbelsche platen 
verbrand. De volkomen vernietiging was een feit. […] Nu komen wij 
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tot U met de bede: steun ons met Uw gaven. Alles werd ons ontnomen; 
vul gij onze ledige handen. En als het mogelijk is, vul ze spoedig en met 
flinke giften. Want zeer veel is voor de wederopbouw nodig.8

De bkv volgde bovendien het voorbeeld van het NBG9 door een Engelse folder 
uit te geven, met het doel buitenlandse kerken en religieuze organisaties om 
financiële steun te vragen. Een deel van de tekst bestond uit een letterlijke, 
maar af en toe nogal gebrekkige, Engelse vertaling van de oorspronkelijke 
folder. ‘On Saturday morning March 21st 1942 our secretary and treasurer 
was rung up: he was wanted at the office in Amsterdam by two o’clock; re-
ason: the B.K.V. (Bible Kiosk Vereeniging) had been suppressed, and all its 
goods would be confiscated.’10 Aan de tekst van de Nederlandse folder was 
daarnaast een uitgebreide toelichting op het werk van de bkv toegevoegd, 
om aan de internationale lezers een beeld van de evangelisatieactiviteiten 
te kunnen geven. Dit deel was ruim voorzien van illustraties, waardoor het 
maken van de folder gezien de grote schaarste een prijzige aangelegenheid 
voor de bkv moet zijn geweest. Het is duidelijk dat binnen de vereniging het 
besef leefde dat christenen in de Angelsaksische wereld zeer waarschijnlijk 
sympathiek zouden staan tegenover een hulpverzoek van een door de oor-
logsomstandigheden getroffen religieuze vereniging.
   In de Engelstalige folder werd dan ook duidelijk ingespeeld op wat de 
internationale lezers bezighield. Zo werd in een korte samenvatting aan 
het eind van de folder gesteld dat de bkv ‘plays a great part in the struggle 
against Communism, Modernism and Catholicsm. […] She is a mighty factor 
in combatting the immense spiritual need of Europa.’11 Vooral christenen in 
de Verenigde Staten keken inderdaad met grote zorg naar het naoorlogse 
Europa. De vrees voor een oprukkend communisme was groot, en binnen 
Amerikaanse kerken werd dit niet alleen als een politieke, maar ook als een 
geestelijke strijd gezien. Daarom stuurden kerken en religieuze organisaties in 
de VS evangelisten naar Europa – zoals het team van Youth for Christ – en wa-
ren zij bereid om Europese kerken te steunen. Zo stelde de Reformed Church 
$150.000 beschikbaar voor hulp aan Nederland, en de leden van de Christian 
Reformed Church nog eens $330.000. Zowel de National Catholic Welfare Con-
ference als de Christian Reformed Church verscheepten bovendien noodhulp 
in de vorm van kleding. De katholieken leverden daarnaast ook voedsel en 
medicijnen.12 Het was duidelijk dat de Amerikaanse kerken bereid waren om 
Europa na de oorlog bij haar wederopbouw te ondersteunen, en het lijkt erop 
dat de bkv hierop met haar Engelstalige folder probeerde in te spelen. Toch 
is het de vraag of de folders voor de bkv het gewenste resultaat opleverden, 
want in het archief zijn geen stukken over grote giften uit het buitenland 
gevonden. Desondanks kwam er in de loop van 1945 en 1946 voldoende geld 
binnen om de werkzaamheden van de vereniging te kunnen hervatten.
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Ook met financiële middelen in kas, bleek het echter niet eenvoudig te zijn 
het werk van de vereniging opnieuw op te starten. De bkv had dringend 
behoefte aan traktaten en andere materialen, omdat alle lectuur bij het ver-
bod op de vereniging was vernietigd. De lege magazijnen konden net als 
bij de vvhs vanwege de papierschaarste echter nauwelijks gevuld worden. 
Eind 1945 kreeg de bkv alleen papier toegewezen voor het drukken van een 
brochure, mogelijk de folder Verbod, vernietiging 1942-1943. Ook in 1946 
hield de papierschaarste aan, de bkv ondernam zelfs een mislukte poging om 
papier vanuit Zwitserland te importeren. Omdat papier maar mondjesmaat 
werd toegewezen, moest de vereniging bij het herdrukken van materialen 
prioriteiten stellen. Daarbij werd vooral gekozen voor de kinderbijbel Bij-
bel in Vertelling en Beeld van Gesina Ingwersen, waarvan voor de liquidatie 
van de bkv in 1942 al een paar delen gereed waren gekomen. Dat materiaal 
was voor het grootste deel echter vernietigd en moest dus opnieuw gedrukt 
worden. Pas in de loop van 1946 had de bkv haar voorraden weer enigszins 
op peil gebracht, maar de vereniging werd meteen door nieuwe tegenspoed 
getroffen. Er brak brand uit op het kantoor aan de Keizersgracht, waardoor 
het magazijn op de eerste verdieping geheel in vlammen opging. Al het 
opgeslagen drukwerk ging daarbij verloren.13Opnieuw moest de bkv een 
beroep doen op haar achterban:

Indroevig was de aanblik. Dat begon reeds aan het begin der gracht. 
Groote massa’s smeulende uitgaven had de brandweer in den laten avond 
op straat geworpen. De sterke wind had ze gegrepen en over de gansche 
gracht verspreid. […] Welk een droeven toestand. De herbouw van de 
groote vernietiging door de Duitschers in 1942/1943 was nog maar voor 
een deel gereed. […] Wij kunnen slechts één ding doen: de bede om hulp 
voor de herbouw U nog ernstiger op het hart binden.14

Internationalisering

Hoewel de folder Suppression 1942-1943 waarschijnlijk evengoed voor Britse 
als voor Amerikaanse kerken en organisaties bestemd was, is het opmerkelijk 
te zien dat de bkv zich na de oorlog zo doelbewust op Amerikaanse steun 
richtte. Voor zover bekend had de bkv voor de oorlog nooit contacten met 
Amerikaanse organisaties onderhouden. Na de bevrijding werd echter op 
verschillende manieren geprobeerd fondsen te werven in de VS. Niet alleen 
werd aan 300 kerken de folder Suppression 1942-1943 gestuurd, ook maakten 
twee bkv-leden een reis naar de Verenigde Staten om daar fondsen voor de 
vereniging te werven. De gereformeerde predikant Hendriekus Zandbergen 
en zijn reisgenoot, een ingenieur Kroes uit Stadskanaal, probeerden onder 
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meer toestemming te krijgen voor het houden van een speciale collecte voor 
de bkv binnen de Reformed Church en de Christian Reformed Church in 
Grand Rapids. Zandbergen probeerde daarvoor een zogenaamde ‘consent’ te 
regelen, waarbij een collecte door de kerkleiding speciaal werd ondersteund. 
Het consent werd echter geweigerd omdat die niet aan interkerkelijke organi-
saties afgegeven mochten worden. Er werd uiteindelijk wel een collecte voor 
de bkv gehouden, maar zonder de nadrukkelijke aankondiging dat de kerk 
de collecte steunde bracht deze veel minder op dan gehoopt. Uiteindelijk 
werd in de daarop volgende maanden toch nog een bedrag van vierduizend 
dollar ontvangen, maar dat bedrag was te klein voor het oorspronkelijk doel 
van de bkv om daarmee nieuwe bijbels te laten drukken. Daarom werd het 
geld uiteindelijk aan andere projecten van de vereniging besteed.15

   De reis van Zandbergen leverde voor de bkv wel een ander, onverwacht 
resultaat op. De Presbyterian Church of America bood aan om de door haar 
naar Europa uitgezonden predikant R. Teeuwissen voor de bkv te laten 
werken. Na afloop van de oorlog wilde zijn kerk hem echter graag evangeli-
satiewerk in Europa laten doen, waarvoor hij al een gedeeltelijke aanstelling 
bij een Belgisch kerkgenootschap had gekregen. Hij zocht nog een andere 
opdrachtgever om de rest van zijn tijd voor te werken. Voor de bkv was dit 
aanbod interessant, omdat ze kort daarvoor van Belgische zijde een verzoek 
had gekregen om ook in België evangelisatielectuur te gaan verspreiden. 
Inmiddels waren de eerste contacten gelegd en de Amerikaanse predikant 
bood daarom aan dit werk op kosten van de Presbyterian Church voor de 
bkv te coördineren. De bkv accepteerde dit aanbod graag, maar het werk in 
België lijkt na een jaar te zijn gestrand door onderlinge spanningen tussen 
de Belgische medewerkers.16

   Het project in België was dan niet direct succesvol, maar de internationale 
oriëntering die eruit spreekt is interessant. Na de oorlog wordt duidelijk 
een proces zichtbaar, waarbij de vereniging over de Nederlandse grenzen 
heen begon te kijken. Daarbij werd niet alleen (financiële) steun gezocht in 
het buitenland, maar keek de bkv ook naar mogelijkheden om bij te dragen 
aan de verspreiding van religieuze lectuur in het buitenland. Het Belgische 
project was daar een goed voorbeeld van, maar de vereniging richtte haar 
blik vanaf de jaren vijftig ook verder van huis. Zo begon de bkv eind jaren 
veertig veel lectuur naar Nederlands-Indië te sturen. Aanvankelijk ging het 
vooral om materiaal dat was bedoeld voor Nederlandse militairen die in het 
kader van de ‘politionele acties’ naar Nederlands-Indië werden gestuurd. 
In 1947 ging de eerste actie van start, bedoeld om het koloniale gezag in 
Nederlands-Indië te herstellen, en eind 1948 volgde een tweede ‘politionele 
actie’. Duizenden Nederlandse dienstplichtigen werden in het kader van de 
acties naar Indië gestuurd, totdat Nederland in 1949 onder internationale 
druk haar kolonie opgaf. Dankzij goede contacten met de legerpredikanten 
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kon de bkv grote hoeveelheden materiaal aan de militairen sturen. Voor 
kerst 1949, vlak voor de uiteindelijke soevereiniteitsoverdracht, drukte de 
vereniging bijvoorbeeld 40.000 kersttraktaten voor deze militairen.17

   Nadat Indonesië onafhankelijk was geworden bleef de bkv echter actief 
in het land, door materialen naar kerken en zendingsorganisaties te sturen, 
aanvankelijk in het Nederlands, maar later ook in plaatselijke talen. Zo 
kwam eind jaren veertig via contacten in Bandoeng het verzoek binnen of 
de bkv een kinderbijbel in het Soendanees wilde uitgeven. Hendrik Heule 
had grote twijfels of de vereniging op dit verzoek moest ingaan. Hij ging er 
vanuit dat het Soendanees binnen een paar jaar door het Maleis verdrongen 
zou worden, waardoor een bijbelvertaling in deze taal al snel nutteloos zou 
worden. Bij navraag onder zendingswerker kreeg de bkv echter te horen dat 
het zeer onwaarschijnlijk was dat een grote taal als het Soendanees binnen 
afzienbare tijd door het Maleis verdrongen zou worden. Daarom besloot de 
vereniging de kinderbijbel uit te geven, waarmee dit project aan de basis 
van een groot aantal internationale projecten kwam te staan die de bkv in 
de volgende decennia zou uitvoeren.18

   De financiering van de Soendanese vertaling van de kinderbijbel vormde 
echter een probleem. De uitgave werd begroot op ƒ40.000, een bedrag dat 
onmogelijk door de Soendanese kerken kon worden opgebracht. De bkv 
besloot daarom naast het beschikbaar stellen van een bijdrage door de ver-
eniging, minimaal de helft van de benodigde fondsen in Nederland te wer-
ven. Daarvoor werd een comité opgericht, waarvoor ook enkele zendelingen 
werden gevraagd. Nadat aan de Soendanese vertaling van de kinderbijbel 
was begonnen, volgden er vanuit Indonesië verschillende andere verzoeken 
om vertaalde materialen. In 1950 werden daardoor 160.000 exemplaren van 
boeken en kalenders in Indonesische talen verspreid.19 Dit was voor de bkv 
aanleiding om de oprichting van een speciale lectuurcommissie voor Indone-
sië voor te stellen, met daarnaast een fonds om uitgaven in Indische talen te 
bekostigen. In 1951 kreeg dit werk echter een terugslag, doordat de bkv van 
contacten in Indonesië te horen kreeg dat de naam Bijbel Kiosk Vereniging in 
het belang van de lectuurverspreiding beter uit de uitgaven geschrapt kon 
worden. Kennelijk lag lectuur van een Nederlandse uitgever zo kort na de 
soevereiniteitsoverdracht te gevoelig in de voormalige kolonie. Met enige 
tegenzin voldeed de bkv aan dit verzoek.20

   In de loop van de jaren vijftig ging de bkv steeds meer vertalingen uitge-
ven. Naast de Soendanese kinderbijbel kwam er bijvoorbeeld ook een Franse 
vertaling van de Ingwersenbijbel. Ook legde de vereniging contacten in 
Suriname, waarheen na verloop van tijd grote hoeveelheden lectuur werden 
verzonden. Aanvankelijk beperkten de contacten zich grotendeels tot lan-
den waarmee Nederland speciale banden had, zoals Zuid-Afrika en Australië, 
waar in de jaren vijftig grote aantallen Nederlandse migranten naartoe ver-
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trokken. Voor migranten liet de bkv zelfs speciale folders schrijven, waarin 
armoede, onzekerheid en de angst voor een nieuwe oorlog werden benoemd 
als redenen om uit Nederland te vertrekken en de migranten op God als oplos-
sing voor deze problemen werden gewezen. Deze werden door meereizende 
boordpredikanten verspreid op de schepen waarmee de migranten naar hun 
bestemming vertrokken. De kerken hechtten er belang aan om contacten met 
de vertrekkende Nederlanders te blijven onderhouden, en lieten daarom 
predikanten meevaren op belangrijke migratieroutes. Vanaf 1950 stelde de 
overheid hiervoor zelfs subsidies beschikbaar. De predikanten belegden 
tijdens de overtocht regelmatig kerkdiensten, bezochten zieken en knoop-
ten gesprekken aan met de migranten. ‘Boordpredikanten en –geestelijken 
hielden zich tijdens de overtocht, naast de kerkelijke activiteiten, ook bezig 
met de verspreiding van stichtelijke lectuur. Het uitdelen van populaire 
tijdschriften en kerkbladen als De Spiegel, De Elisabethbode en Goede Tijding 
vormde een uitstekende gelegenheid om evangelisatiegesprekken met bui-
tenkerkelijke medepassagiers aan te knopen.’21 Ook de bkv leverde daarom 
graag lectuur aan de boordpredikanten. In de naoorlogse periode werd met 
deze lectuur voor migranten en de vertalingen van de Ingwersenbijbel de 
basis gelegd voor een meer internationale blik van de bkv, die zich vanaf 
de jaren zestig langzamerhand verder zou verbreden naar andere delen in 
de wereld, zoals Afrika en Oost-Europa.22

Amerikanisering?

De gerichte verzoeken om steun aan Amerikaanse kerken en de folder 
Suppression 1942-1943, waren echter niet alleen een gevolg van de inter-
nationalere blik van de bkv. Op meerdere manieren werd bij de bkv, en in 
iets mindere mate ook bij de vvhs, een toenemende oriëntatie op Amerika 
zichtbaar. Dat uitte zich onder andere in het materiaal dat de verenigingen 
uitgaven en de thema’s die daarin werden aangesneden. Met name de uit-
gaven van de bkv lieten een zekere fascinatie zien met de technologische 
mogelijkheden van de Amerikanen en de nieuwe producten die ze in Europa 
introduceerden. Tegelijkertijd veranderde de vormgeving van de religieuze 
traktaten van de bkv en de vvhs. De vraag die dit oproept, is of er sprake 
was van een verschuiving van Britse naar Amerikaanse invloed op religieuze 
organisaties in Nederland? Het antwoord op die vraag is complex, omdat de 
ontwikkelingen op dit gebied niet eenduidig waren en bovendien tussen de 
bkv en de vvhs onderling verschilden.
   Het is duidelijk dat de verenigingen na de oorlog interesse toonden in Ame-
rika, en in het geval van de bkv zelfs actief steun zochten bij Amerikaanse 
kerken, terwijl er tijdens het Interbellum voor zover bekend nooit sprake van 
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contacten met de Verenigde Staten was geweest. De reis die de broers Heule 
al in 1908 naar het ‘land van de ongekende mogelijkheden’ maakten, lijkt 
wat dat betreft geen weerslag op het werk van de vvhs of de bkv gehad te 
hebben. De omslag naar een grotere oriëntatie op Amerika was dan ook een 
direct gevolg van de oorlog. Door de oorlog waren de Amerikanen in beeld 
gekomen als redders en bevrijders van Europa, waarbij ook hun technische 
kunnen voor de Europeanen tastbaar was geworden. Dat gold niet alleen 
voor het militaire materiaal dat het Amerikaanse leger mee naar Europa had 
gebracht, maar ook voor nieuwe producten die voor de bevrijde Europeanen 
beschikbaar kwamen, zoals sigaretten en nylonkousen.
   Tijdens de Wederopbouw zou Amerika bovendien invloed op Nederland 
en Europa uit blijven oefenen, vooral in cultureel opzicht. Zo ging de Mar-
shallhulp die Nederland en verschillende andere Europese landen vanaf 1948 
van de Verenigde Staten ontvingen, gepaard met uitgebreide publiciteit van 
zowel Nederlandse als Amerikaanse zijde. De Nederlandse publiciteit was 
vooral bedoeld om dankbaarheid voor de Amerikaanse hulp te betonen, 
mede om daarmee de Amerikanen tot verdere steun te stimuleren. De Ame-
rikaanse publiciteit was er daarentegen op gericht de goede bedoelingen van 
de Verenigde Staten te onderstrepen, en tegelijkertijd te benadrukken dat 
de hulp gezien moest worden in het kader van de Koude Oorlog. Doel was 
om te voorkomen dat ook West-Europa onder communistische invloed zou 
komen te staan. Hoewel de Marshallhulp bedoeld was als steun in de rug 
om de economieën van de zwaar door de oorlog getroffen Europese landen 
weer op de been te helpen, was het vooral dit publicitaire offensief rond de 
Marshallhulp dat haar sporen zou nalaten. Volgens historici heeft het Mar-
shallprogramma daardoor eerder op het culturele dan op het economische 
vlak betekenis gehad.23 

Dat hierdoor meer in gang werd gezet dan een eenvoudig economisch 
hulpprogramma moge duidelijk zijn. Allerlei aspecten van wat gezien 
werd als ‘the American way of life’ sijpelden zo door naar Europa. Het 
moge ook duidelijk zijn dat dit zich niet alleen onder de paraplu van de 
Marshall-hulp voltrok, noch dat het met het beëindigen van de Mar-
shall-hulp stopte. De Marshall-hulp had een katalyserende functie in 
een proces dat uiteindelijk er toe leidde dat West-Europa heel geleidelijk 
het tijdperk van de massa-consumptie met sterke Amerikaanse trekken 
betrad.24

Het is overigens te kort door de bocht om deze culturele beïnvloeding sim-
pelweg als een proces van ‘amerikanisering’ te zien. Amerikanisering is een 
omstreden begrip, dat suggereert dat aspecten van de Amerikaanse cultuur 
zonder meer werden overgenomen in Europa. Onderzoek van onder meer 
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historicus Frank Inklaar toont echter aan dat de Amerikaanse cultuur in 
Nederland niet ‘klakkeloos werd nagevolgd’25, maar selectief werd overge-
nomen. Op kleding gebied werden bijvoorbeeld de jeans en het T-shirt po-
pulair, maar andere Amerikaanse kledingstijlen werden niet overgenomen. 
Ook bedrijven die werknemers naar de Verenigde Staten stuurden voor 
studiereizen, waren vaak zeer selectief in de methoden die ze wel en niet 
besloten over te nemen.26

   Hoewel de beïnvloeding dus zeker geen eenrichtingsverkeer was, en sterk 
afhankelijk was van de Europese reactie op Amerikaanse cultuuruitingen, is 
duidelijk dat het beeld van Amerika en de Amerikanen in Europa na 1945 
sterk veranderde.

Kort samengevat komt het erop neer dat voor de Tweede Wereldoorlog 
er weinig direct contact bestond. Amerika-beelden waren grotendeels 
gebaseerd op Amerikaanse films en berichtgeving in kranten. Amerika 
werd zo een soort sprookjesland, alles was onwerkelijk: gebouwen als 
moderne sprookjeskastelen, gruwelen van gangsters, lynchings en cor-
ruptie, enorme overvloed en kansen om die van de ene op de andere 
dag te verwerven. […]Door de oorlog waren de Amerikanen […] in een 
veel positiever daglicht komen te staan. Technische competentie bleek 
nu overduidelijk en bovendien bleken Amerikanen dapper, sympathiek 
en idealistisch, oftewel onze bondgenoten en bevrijders.27

In dat licht was het dus niet verwonderlijk dat de bkv na de oorlog naar 
Amerikaanse steun voor het heroprichten van de vereniging zocht. Het 
is eerder opmerkelijk dat de vvhs in deze periode nog veel minder in de 
richting Amerika keek, maar dit hing misschien samen met het feit dat de 
organisatie financieel gezond uit de oorlog was gekomen en buitenlandse 
steun niet nodig had. Ook leunde de vvhs misschien meer op de oude Engelse 
contacten, zoals bij het verzoek dat Marinus Heule direct na de bevrijding bij 
de bfbs wilde doen om Duitstalige bijbels aan de vvhs te leveren. Maar net 
als bij de Marshall-hulp, ging het bij de steun die Amerikaanse kerken aan 
Europese organisaties boden niet alleen om financiële steun. De Amerikaanse 
evangelisten die naar Europa kwamen introduceerden ook nieuwe vormen 
van evangelisatie en andere vormen van geloofsbeleving. Hoe reageerden 
Nederlandse organisaties, zoals de vvhs en de bkv, hierop? Valt de toene-
mende culturele invloed Amerika in Nederland bijvoorbeeld terug te zien 
in de uitgaven van de verenigingen?
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‘Revival in our time’

Zoals gezegd toonden Amerikaanse christenen na afloop van de oorlog een 
grote bezorgdheid over de toekomst van het christendom in Europa. De 
vraag die hen vooral bezig hield was of West-Europa wel bestand zou zijn 
tegen het opkomende communisme. Eind jaren veertig zagen zij een door 
de oorlog verzwakt Europa, dat door een steeds machtigere Sovjet-Unie 
bedreigd werd. De Marshallhulp had onder meer het doel deze dreiging 
het hoofd te bieden door Europa financieel te ondersteunen. Amerikaanse 
evangelicals vonden echter dat de communistische dreiging ook een geeste-
lijke dimensie had. ‘The goals of the American nation and its churches were 
compatible: both urgently resisted the threat of the materialistic and godless 
Sovjet Union. While the mainline denominations continued to provide relief, 
evangelicals and new religious movements were directly concerned with the 
spiritual dimensions […].’28

   Deze zorg vormde mede de drijfveer voor de campagnes die Youth for 
Christ na de oorlog in Europa besloot te organiseren. Hoewel de organisatie 
in eerste instantie was opgericht om verantwoord vermaak te bieden aan 
de vele jonge soldaten die tijdens de oorlog naar Europa werden gestuurd, 
voelde de organisatie zich na de oorlog ook betrokken bij het lot van de 
Europese jeugd. Dat sprak ook de achterban van Youth for Christ aan, die 
onder meer bestond uit rijke Amerikaanse zakenlieden die zich aangetrokken 
voelden door het duidelijke anticommunistische geluid van de organisatie 
en de traditionele waarden die ze benadrukte. Youth for Christ bracht in het 
voorjaar van 1946 een eerste bezoek aan Europa, waarbij directeur Torrey 
Johnson en evangelist Billy Graham naast verschillende andere landen ook 
Nederland kort aandeden. De ervaringen in Europa vormen de aanleiding 
om later in datzelfde jaar verschillende evangelisatieteams naar Europa te 
sturen. Zo werd er een team voor Groot-Brittannië samengesteld, maar ook 
Nederland kwam nadrukkelijk in beeld om een evangelisatiecampagne te 
organiseren, mede vanwege de indrukken die Torrey Johnson tijdens zijn 
korte bezoek aan Nederland had opgedaan. ‘yfc president Torrey Johnson 
justified this mission to the Netherlands, where he had found “a church 
paralyzed by formal fundamentalism and dead orthodoxy… a nation reco-
vering from the gaping wounds of a bloody war… young people hungry 
for God and the Gospel – moral casualties of World War II reaching out for 
reality.’29 Het team dat naar Nederland werd uitgezonden ging voortvarend 
te werk en organiseerde tweeënveertig bijeenkomsten in meer dan twintig 
plaatsen. Volgens het team zouden tijdens deze rally’s zesenvijftigduizend 
mensen zijn aangesproken, van wie duizenden een persoonlijke keuze voor 
God maakten.30

   De reacties op de rally’s waren gemengd. In de pers viel enerzijds waar-
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dering, maar toch ook een bepaalde scepsis tegenover de Amerikaanse or-
ganisatie te bespeuren. Zo schreef Het Nieuwsblad van het Noorden in 1946 
naar aanleiding van een Youth for Christ-bijeenkomst: ‘Aan de ernst en de 
eerlijke bedoelingen der beweging en haar leiders mag niet getwijfeld wor-
den, gezien ook het beginsel, maar of de methoden van de “Youth for Christ 
Movement” voor ons land met zijn oude tradities op kerkelijk gebied niet te 
revolutionair zijn, dient te worden afgewacht.’31 De campagne toonde echter 
aan dat massa-evangelisatie mogelijk was en bovendien dat een beweging 
als Youth for Christ veel effectiever wist te evangeliseren dan de traditionele 
kerken. Juist de kerken toonden zich aanvankelijk echter sceptisch over de 
bijeenkomsten. Vooral de oproep tot een persoonlijke keuze voor het geloof 
werd in kerkelijke kringen afgekeurd. De manier waarop Youth for Christ 
tijdens de rally’s mensen opriep naar voren te komen om zichzelf zo aan 
Christus over te geven, zou de vrije wil van de mens teveel benadrukken 
en werd als te arminiaans gezien.
   Na enige tijd nam het wantrouwen wat af, mede omdat mensen als de 
bekende hervormde missioloog Hendrik Kraemer en Johannes de Heer hun 
steun voor Youth for Christ uitspraken. De Nederlandse Hervormde Kerk 
adviseerde kerkenraden daarom positief over samenwerking met de organi-
satie. Elders bleven echter kritische geluiden hoorbaar. Zo verscheen in 1947 
in het gereformeerd vrijgemaakte opinieblad De Vrije Kerk (dat in 1967 de 
naam Nederlands Dagblad zou krijgen) een artikel met de titel ‘Onze Evan-
gelisatie en de Jeugd-voor-Christus-beweging’. Daarin werd stevige kritiek 
op de Youth for Christ beweging verwoord, waarbij kritiek uit een andere 
vrijgemaakte bron werd aangehaald.

Ook uit het Kerkblad voor Friesland van 7 Februari is dit: […] “Want 
eerlijk gezegd, men steekt het op de Youth-for-Christ bijeenkomsten 
niet onder de tafel, dat de kerk, zooals ze vandaag in de wereld optreedt 
met haar Woordbediening-zonder-meer, haar officiële diensten met ver-
klaring en toepassing van de Heilige Schrift, toch eigenlijk aftands is. 
Blijft ze zoo, laat de kerk er dan op rekenen, den greep op de wereld 
en met name op de ontspoorde jeugd steeds meer kwijt te raken. En in 
deze laatste ontboezeming hoort ge de onuitgesproken woorden: “En 
de wereld heeft daarin dan schoon gelijk”!” En natuurlijk zit die jeugd, 
welke aldus opgestookt is (want daar komt het op neer) a.s. Zondag in 
de kerk met, als God het niet verhoedt, zoo’n gevoel van: ach, wat een 
achterlijke boel hier.32

Uiteindelijk bleven de Nederlandse kerken zich vooral op het eigen jeugd-
werk richten, zodat ze zelf de controle over hun contacten met jongeren 
konden houden. Om de campagne van Youth for Christ toch een vervolg 
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te geven, werd een Nederlandse tak van de organisatie opgezet, die enkele 
succesvolle rally’s organiseerde, maar bij lange na niet de hoeveelheden 
bezoekers wist te trekken als de Amerikaanse sprekers.
   Aan de vvhs leken de eerste successen van Youth for Christ in Nederland 
ongemerkt voorbij te gaan. In hun bestuursvergaderingen kwam het on-
derwerp niet ter sprake. In de naoorlogse jaren werd alle energie gestoken 
in het opnieuw opzetten van hun activiteiten, waardoor er voor evaluatie 
en aanpassing van de gebruikte evangelisatiemethoden waarschijnlijk nau-
welijks ruimte was. Bovendien bleef de vvhs zich sterk richten op de tradi-
tionele kerken, van wie ze voor financiële steun afhankelijk waren, zowel 
van de kerken zelf als van de achterban van de vereniging die grotendeels 
uit deze kerken afkomstig was. Daardoor nam de vvhs de voorzichtige en 
afstandelijke houding van veel kerken ten opzichte van de Youth for Christ-
campagne over. Ook de bkv negeerde de rally’s van Youth for Christ in de 
eerste naoorlogse jaren grotendeels, hoewel de vereniging in de jaren vijftig 
alsnog contacten zou aangaan met de Nederlandse tak van Youth for Christ. 
De bkv drukte toen verschillende folders voor evangelisatieacties van Youth 
for Christ. De teksten voor deze folders werden door medewerkers van Youth 
for Christ geschreven, maar de bkv stelde haar kennis als uitgever beschik-
baar en regelde het drukproces van de folders in opdracht van Youth for 
Christ.

De campagne van Youth for Christ vormde echter nog maar het begin van het 
fenomeen massale evangelisatieacties in Nederland. Tijdens de jaren vijftig 
kwam er een golf aan bekende sprekers naar Nederland, die honderdduizen-
den mensen wisten te bereiken met hun evangelisatieacties. De eerste was de 
Oostenrijkse gebedsgenezer Herman Zaiss, die Nederland in 1952 aandeed. 
Hij trok niet alleen veel publiek, maar lokte met zijn komst ook hevige 
discussies uit. Sommigen zagen de gebedsgenezer als ‘spiritist’, anderen als 
kwakzalver. Omdat hij de Wet op de Kwakzalverij zou schenden, moest hij 
zich zelfs bij de Vreemdelingenpolitie melden. Toch kwamen duizenden 
mensen naar verschillende bijeenkomsten door het hele land, ondanks 
waarschuwingen van gevestigde kerken. Vooral in behoudende kerkelijke 
kringen leefden die bezwaren sterk. Ook kerkleden uit deze kerken die op 
zoek waren naar genezing kwamen echter naar Zaiss luisteren.33

   Kort daarop kwam Billy Graham naar Nederland, dit keer niet namens 
Youth for Christ maar als individuele evangelist. In 1954 hield hij een mas-
sale evangelisatiebijeenkomst in het Olympisch Stadion in Amsterdam, waar 
veertigduizend mensen naartoe kwamen. Tijdens de massabijeenkomst in 
het Olympisch Stadion deed Graham een oproep aan het publiek om naar vo-
ren te komen als zij zich wilden bekeren, waaraan honderden mensen gehoor 
gaven. De evangelist was naar Nederland gehaald door het Nederlandse Billy 
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Graham-comité, waarvan de hervormde predikant J.J. Buskes voorzitter 
was. Buskes benadrukte dat Graham er niet op uit was een nieuw kerkge-
nootschap op te richten, maar dat hij de gevestigde kerken in Nederland een 
impuls zou kunnen geven. Buskes meende dat de Nederlandse kerken ‘voor 
het werk van deze man dankbaar mogen zijn en zich door zijn werk laten 
zegenen. Wat methodisme kunnen onze kerken “die zo makkelijk in hun ker-
kelijkheid verstarren, best gebruiken”.’34 De Amerikaanse begeleiders van 
Graham waren inderdaad kritisch over het geestelijke klimaat in Nederland. 
‘De analyse van zijn team was, dat het protestantse volksdeel slonk, dat het 
protestantisme erg formeel van karakter was en dat de dominante (met name 
Barthiaanse) theologie een sta in de weg vormde voor Grahams missie.’35 De 
gevestigde kerken vonden het moeilijk hun houding tegenover Graham te 
bepalen, omdat ze overrompeld waren door het succes dat de evangelist met 
zijn massale bijeenkomsten had. Toch bleven zij kritisch, vooral omdat ze 
vonden dat hij als baptist te vrij dacht over doop en bekering. De pers schreef 
over Graham echter veel positiever dan over het bezoek van gebedsgenezer 
Herman Zaiss twee jaar eerder. Het optreden van Graham was uiteindelijk zo 
succesvol, dat hij een jaar later opnieuw naar Nederland kwam en meerdere 
dagen campagne voerde in Feyenoord-stadion De Kuip in Rotterdam.36

   Eind jaren vijftig kwam ten slotte de Amerikaanse gebedsgenezer Tommy 
Lee Osborn naar Nederland. Net als Graham wist hij tienduizenden mensen 
naar zijn bijeenkomsten te trekken. De schattingen waren zelfs dat er op de 
laatste zes avonden van zijn tiendaagse campagne meer dan honderdduizend 
mensen aanwezig waren. Dit was, zeker voor Nederlandse begrippen, een 
uitzonderlijk hoge opkomst. Tijdens zijn bijeenkomsten hield hij iedere 
avond een korte toespraak, die werd vertaald door de Nederlandse evangelist 
Johan Maasbach, waarna hij zieken de handen oplegde om hen te genezen. 
Mensen kregen vervolgens de gelegenheid van hun genezing te getuigen, 
waarvan iedere avond tientallen mensen gebruik maakten. Ondanks de voor-
gaande ervaringen met massale evangelisatie- en gebedsgenezingbijeenkom-
sten, bleven de traditionele kerken zeer kritisch. Verschillende predikanten 
verwierpen Osborns methode van gebedsgenezing als on-bijbels. Zij hadden 
bezwaren tegen het massale karakter van de genezingen en vonden boven-
dien dat Osborn genezing teveel afhankelijk stelde van het geloof van mensen 
in plaats van de wil van God. Toch kwamen ook zieken uit de traditionele 
kerken naar Osborns bijeenkomsten om genezing te ontvangen. Sommigen 
van hen stapten daarna, mede vanwege de kritische houding van de kerken, 
over naar pinkstergemeenten, waardoor de komst van Osborn leidde tot een 
opleving van de pinksterbeweging in Nederland.37

   De komst van Amerikaanse evangelisten naar Nederland in de jaren veer-
tig en vijftig vormde een uitdaging voor de gevestigde kerken. ‘In plaats 
van [het] oude en formele christendom boden de Amerikanen dit bezadigde 
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en conservatieve [Nederlandse] volk een persoonlijk gericht evangelie, een 
boodschap van vernieuwing, soms gepaard gaand met genezingen. Neder-
land werd overrompeld door deze massale en confronterende aanpak van 
Amerikaanse evangelicals in reclamestijl. Het beslissende was echter niet 
dat het Amerikaans was, maar persoonlijk en vernieuwend.’38 Die uitdaging 
werd nog eens versterkt door het feit dat de kerken zich na de oorlog veel 
sterker dan voorheen op evangelisatie richtten, en die ook meer in eigen 
hand namen. In de vooroorlogse periode was evangelisatie toch vooral het 
domein van individuele predikanten die het belang ervan inzagen en zich 
persoonlijk op dit terrein inzetten, en de vele speciaal daarvoor opgerichte 
evangelisatieverenigingen. Tijdens de oorlog was er binnen de kerken, 
vooral binnen de Nederlands Hervormde Kerk, een bewustzijn ontstaan 
dat evangelisatie noodzaak was. De oorlog had aangetoond dat de kerken 
hun grip op de samenleving konden verliezen, en er bestond na de oorlog 
een grote bezorgdheid over de jeugd. Waren jongeren door de oorlog niet 
moreel ontworteld geraakt, en dreigde daardoor niet een generatie buiten 
het bereik van kerk, gezin en staat te komen?
   Veel kerken gaven na afloop van de oorlog dan ook een sterke impuls aan 
hun evangelisatieactiviteiten en namen die ook meer in eigen hand. Toch 
reageerden de kerken veelal defensief op de Amerikaanse evangelisten. Ze 
lieten zich nauwelijks inspireren door de methoden van de Amerikanen, 
maar hielden vast aan hun eigen vertrouwde en meer bescheiden vormen 
van evangelisatie en jeugdwerk, terwijl ze de theologische achtergrond van 
de Amerikaanse evangelisten bekritiseerden. De Amerikaanse evangelisten 
werd bij herhaling verweten te arminiaans te zijn en ook de kritiek op het 
fenomeen van gebedsgenezing, dat juist zoveel belangstelling van het pu-
bliek trok, bleef een hardnekkig leven leiden binnen de kerken. Dergelijke 
afwijzende reacties deden zich ook buiten Nederland voor. In Groot-Britan-
nië leidde enkele culturele faux pas van Graham tot kritiek op zijn Haringey 
campagne, ondanks het feit dat deze het grootste publiek naar een religieuze 
bijeenkomst in de Britse geschiedenis zou hebben getrokken. Ook de nazorg 
na afloop van de bijeenkomsten bleek van cruciaal belang te zijn. ‘The effec-
tiveness of these campaigns was only as good as the church networks behind 
them. In London after the 1954 crusade, […] the disappointing retention rates 
were such as to cause resistance among the clergy to ‘American methods’ in 
the nine successive uk campaigns.’39 Desondanks was duidelijk dat Graham 
iets wist te bereiken dat traditionele kerken niet lukte en gaf hij opnieuw 
een gezicht aan de evangelicale beweging.
   De reacties van de Nederlandse kerken waren ook terug te zien bij evangeli-
satieverenigingen. Zo maakte het optreden van de Amerikaanse evangelisten 
en hun massale evangelisatiecampagnes op het eerst gezicht ook bij de vvhs 
en de bkv weinig los. De vvhs negeerde het thema vrijwel volledig, en ook 
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de bkv leek niet goed te weten hoe ze op deze nieuwe vorm van evangelisatie 
moest reageren. Dat was opmerkelijk, omdat beide verenigingen in de jaren 
vijftig langzamerhand begonnen te merken dat hun evangelisatiemethoden 
niet meer zo goed aansloegen als in het verleden. Sommige traktaten bleken 
niet langer geschikt voor de moderne lezer en de kiosken van de bkv trokken 
geleidelijk minder publiek. In een bestuursvergadering van de bkv werd 
een verband gelegd tussen de kritiek op de evangelisatielectuur van de ver-
eniging en de toegenomen welvaart en het materialisme. ‘Oorzaken zijn de 
luxe waarin men leeft, de onwilligheid om te luisteren door de begeerte naar 
eigen zin en wil te leven, waarbij amusement in vrije tijd een belangrijke rol 
speelt.’40 Ook constateerde het bestuur dat de taal die christenen spraken 
niet meer begrepen werd. ‘De mens van heden is anders dan die van 50 jaar 
geleden’.41 Bijbelkennis ontbrak steeds vaker en de christelijke boodschap 
leek een steeds bredere kloof te moeten overbruggen. Bij de vvhs ontbraken 
dergelijke bespiegelingen.
   Het bestuur van de bkv zag dan ook veel sterker dan haar zusterorgani-
satie de paradox tussen het succes van de massale evangelisatieacties en de 
teruglopende interesse waarmee ze zelf geconfronteerd werd. Bestuurslid 
ds. A. Van der Most wees in een vergadering op de ‘merkwaardigheid [van] 
het in grote aantallen bezoeken van gebedsgenezingspropaganda’,42 terwijl 
de vraag naar de eigen lectuur terugliep. Desondanks hadden de bestuurs-
leden weinig interesse in de methoden van de Amerikaanse evangelisten. 
Bestuurslid Gesina Ingwersen, auteur van de succesvolle bkv-uitgave Bijbel 
en Vertelling in Beeld, waarschuwde er juist tegen om massa-evangelisatie te 
gaan bedrijven. Zij zag deze methode als ongeschikt en niet passend bij de 
bkv en het Nederlandse publiek. Hoewel het bestuur dus sceptisch tegenover 
de methoden van de Amerikaanse evangelisten stond, realiseerde het zich 
dat de boodschap van de Amerikanen beter aansloeg bij de moderne mens. 
Zonder in haar eigen evangelisatiewerk de Amerikaanse methoden over te 
nemen, koos de bkv er daarom voor wel enkele traktaten uit te geven die 
waren gebaseerd op teksten van Billy Graham. Het ging onder meer om een 
korte folder met de titel Bent u bereid God te ontmoeten?, die ging over Amos 
4:12, de tekst waarover Graham onder meer in De Kuip gesproken had. Ook 
bewerkte de bkv Grahams Revival in our time dat onder de titel Geloofsop-
wekking in deze tijd werd uitgegeven.
   Dat toont duidelijk het verschil tussen de conservatieve vvhs die zich 
steeds sterker richtte op de eigen achterban en Graham volledig negeerde, 
en de na de oorlog sterker op evangelisatie gerichte bkv. Zoals gezegd drukte 
de bkv ook folders in opdracht van de Nederlandse tak van Youth for Christ, 
maar van gebedsgenezing hield de vereniging ruim afstand. De bezoeken 
van Herman Zaiss en Tommy L. Osborn ontlokten de vereniging dan ook 
geen reactie. Voor de vvhs vormde dit al helemaal geen thema. Terwijl de 
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vvhs zich bij de vertrouwde methoden uit het verleden hield, probeerde de 
bkv nadrukkelijker om met haar evangelisatielectuur aansluiting te vinden 
bij de moderne lezer. De vereniging bleef daarbij echter voorzichtig afstand 
houden van de Amerikaanse methoden. Bijdragen aan rally’s of grote evange-
lisatiecampagnes waren voor beide verenigingen dan ook een stap te ver.43

Het probleem van de massajeugd

Op het eerste gezicht lijkt het er dus op dat de vvhs en de bkv afstand hielden 
van de methoden van de Amerikaanse evangelisten, en op vertrouwde voet 
verder werkten. In de jaren veertig, toen de verenigingen onder lastige om-
standigheden hun werk opnieuw moesten opstarten, was dat ook het geval. 
Maar gold dat ook voor de jaren vijftig? Waren de verenigingen inderdaad 
conservatief en in zichzelf gekeerd geraakt, of werden er in de loop van het 
decennium wel degelijk veranderingen zichtbaar? Wat de werkwijze van 
de verenigingen betreft, valt op dat er in de jaren veertig en vijftig sprake 
was van een grote continuïteit. De ervaringen die tijdens de oorlog met an-
dere evangelisatiemethoden waren opgedaan, zoals de inzet van kandidaten 
theologie door de vvhs, kregen na de bevrijding geen vervolg. Dat er in 
de jaren veertig aanvankelijk vooral sprake leek van een conservering van 
vertrouwde methoden hoeft niet te verbazen. Bij iedere organisatie zwakt 
het oorspronkelijke enthousiasme af en treedt er een proces van institutio-
nalisering op. Bij de vvhs was dit in feite al in de jaren dertig en het begin 
van de jaren veertig zichtbaar geworden. Beide verenigingen werden in de 
naoorlogse periode geleid door mensen die ook voor de oorlog al bij het werk 
betrokken waren geweest; de samenstelling van de besturen kende tot in de 
jaren zestig een grote mate van constantie. Bovendien waren zowel Hendrik 
als Marinus Heule inmiddels sterk op leeftijd gekomen, en hoewel zij zich 
nog steeds zeer sterk bij hun verenigingen betrokken toonden, stonden zij 
inmiddels mogelijk minder open voor vernieuwing.
   Toch is het door deze hoge mate van continuïteit makkelijk om de veran-
deringen die er wel degelijk waren over het hoofd te zien. De verenigingen 
veranderden in de jaren vijftig misschien niet radicaal hun evangelisatieme-
thoden en gingen geen opvallende vernieuwende experimenten aan, maar ze 
werden wel degelijk beïnvloed door de maatschappelijke ontwikkelingen. 
Er zijn verschillende voorbeelden te geven waaruit blijkt dat de vvhs en de 
bkv niet uitsluitend naar het verleden keken, maar oog hadden voor actuele 
onderwerpen en moderne methoden. Dat werd onder andere zichtbaar in de 
manier waarop de vvhs en de bkv omgingen met enkele maatschappelijke 
thema’s die in de jaren veertig en vijftig sterk resoneerden. Daarbij moet 
worden benadrukt dat de reacties van beide verenigingen verschillen ver-
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toonden, bij de bkv werd in de jaren vijftig duidelijk meer openheid voor 
maatschappelijke thema’s en nieuwe vormen zichtbaar dan bij de vvhs.

De jaren vijftig hebben lang een reputatie van stilstand en stagnatie ge-
had. Achteraf terugblikkend werden de jaren vijftig beoordeeld met het 
stormachtige karakter van de jaren zestig in het achterhoofd. Toch doen 
typeringen van spruitjeslucht en conservatisme het decennium geen recht. 
Terugblikkend vanuit de jaren zestig en zeventig leken de jaren vijftig mis-
schien een rustige en stabiele periode, toch is dat een te oppervlakkige ob-
servatie. De onstuimige ontwikkelingen van de jaren zestig stonden niet op 
zichzelf, de wortels van deze culturele revolutie konden al in de jaren vijftig 
gevonden worden, al bleven ze toen nog onder de oppervlakte. Ondanks 
het subtiele karakter van de veranderingen, merkten tijdgenoten dat er an-
dere tijden op komst waren. Er werd gefascineerd gekeken naar de snelle 
technologische ontwikkelingen, die duidelijk maakten dat de wereld van 
morgen er heel anders uit zou komen te zien. Maar er bestond ook bezorgd-
heid over de vraag waar de geleidelijke maatschappelijke verschuivingen 
toe konden leiden. Zouden jongere generaties zich wel naar de inzichten van 
hun ouders blijven voegen? Bestond er geen risico dat jongeren moreel en 
zedelijk zouden ontsporen?44

   Kort na de oorlog begon het fenomeen van de zogenaamde ‘massajeugd’ 
daardoor sterk de aandacht te trekken. De angst leefde dat jongeren moreel 
zouden verwilderen, onder andere door de verschrikkingen van de oorlog, 
waar ze mogelijk geestelijk onder geleden hadden. ‘Zij hebben allerlei dingen 
gezien, die kinderen vroeger bespaard bleven. Ze hebben lijken op straat zien 
liggen, mannen gevangen zien nemen, gevangenen zien transporteren. Hun 
bewustzijn is totaal anders. Ze hebben leren liegen.’45 Bovendien waren door 
de oorlog gezinnen uiteengescheurd, waardoor de opvoeding van de jeugd in 
het gedrang was gekomen. Losbandig en normloos gedrag kon hiervan het 
gevolg zijn, vreesde men. Een concrete aanleiding voor deze morele paniek 
vormden de zwangerschappen die het gevolg waren van avontuurtjes van 
Nederlandse meisjes met de geallieerde soldaten. In de eerste opwindende 
dagen na de bevrijding keken ouders niet zo nauw en lieten hun dochters 
gerust met soldaten uitgaan. Al snel werd echter duidelijk dat die avondjes 
uit soms verder gingen dan dansen alleen en dat geslachtsziekten en onge-
wenste zwangerschappen het gevolg waren. Toen sloeg de stemming om en 
ontstond grote maatschappelijke bezorgdheid over dit ‘moreel verval’. Ook 
andere fenomenen die de geallieerde militairen met zich mee brachten, zoals 
de ‘dansmanie’ en hun rook- en drinkgedrag, werden afgekeurd.46

   De angst voor ‘zedelijke verwildering’ van de jeugd had echter ook te 
maken met demografische ontwikkelingen. Direct na de oorlog was een 
geboortegolf begonnen, die kort na de oorlog piekte, maar tot in de jaren 
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vijftig nog licht na-ijlde. De Nederlandse vruchtbaarheidscijfers bleven tot 
aan de jaren zestig relatief hoog, het bevolkingsaantal groeide tussen 1945 
en 1960 van 9,2 tot 11,3 miljoen. Bovendien zette een scherpe daling van de 
kindersterfte in, doordat steeds meer kinderen dankzij medische ontwikke-
lingen (waaronder toenemende beschikbaarheid van vaccinaties) gevaarlijke 
kinderziektes wisten te overleven. In de jaren vijftig groeide de angst over 
wat de gevolgen van deze geboortegolf zouden zijn, wanneer deze generatie 
de pubertijd bereikte.

De oudere generaties […] zagen de aanzwellende geboortegolf op zich 
afkomen en vroegen zich af hoe zij die in hemelsnaam zouden kunnen 
indammen. […] De overweldigende aantallen maakten het onvermij-
delijk dat vooral in de steden de dicht op elkaar wonende jongeren 
bij hun karaktervorming onder invloed zouden komen te staan van de 
massa waarvan zij deel uitmaakten. De anonimiteit zou, zo vreesde men, 
op termijn wel eens kunnen leiden tot verlies aan persoonlijkheid. De 
jongeren zouden daarmee niet meer dan een speelbal zijn van de sociale 
krachten die de massa aansturen.47

Het onderwerp van de massajeugd hield de gemoederen dan ook sterk bezig. 
Er verschenen artikelen in dagbladen en tijdschriften, er werden lezingen 
over het thema gehouden en de overheid liet onderzoek doen naar het feno-
meen. In 1948 gaf de minister van Onderwijs, J.J. Gielen, opdracht voor een 
uitgebreid onderzoek naar de jeugd in Nederland. Zeven onderzoeksinstitu-
ten werkten aan het onderzoek mee, dat in 1952 uiteindelijk resulteerde in 
twee lijvige rapporten, Maatschappelijke verwildering der jeugd onder eind-
redactie van de pedagoog M.J. Langeveld en De moderne jeugd op haar weg 
naar volwassenheid van het Mgr. Hoogveld Instituut.48In deze periode waren 
de sociale wetenschappen in Nederland juist in opkomst, en terugblikkend 
laat de methodologie van de onderzoeken nogal wat te wensen over. De 
publicaties kregen echter veel aandacht in de pers en zetten een alarmerend 
beeld over de Nederlandse jeugd neer.

Het beeld dat de rapporten schetsten van in het bijzonder de arbeiders-
jeugd was somber. Vooral de pedagoog M.J. Langeveld bediende zich in 
zijn eindrapport Maatschappelijke verwildering der jeugd van de donker-
ste kleuren op zijn palet: “De verwilderde jeugd leeft in een wereld, die 
verregaand gestalteloos genoemd mag worden. De gestalteloosheid van 
zijn wereld uit zich in het onvermogen zelf gestalte te zijn: het uiterlijk is 
film-confectie of volstrekt verwaarloosd; houding en beweging vertonen 
geen uit het innerlijk komend gericht zijn: men leunt, hangt, slentert 
enz.; er is vaak een ongedurige bewegingsoverdaad zonder doel. [...] Ook 
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de stem en de articulatie geven de personale uitdrukking van de holle 
leegte: men loeit, men brult, men kletst als een eindeloos geleuter, men 
gilt en giert, men jengelt en zeurt”.49

Ondanks alle kritiek en bezorgheid van de oudere generaties, begon zich hal-
verwege de jaren vijftig inderdaad een aparte jeugdcultuur te ontwikkelen. 
Dat verschijnsel beperkte zich niet tot Nederland, maar voltrok zich overal in 
noordwest Europa en in Amerika. In de VS had je de ‘beatniks’, in Engeland 
de ‘teddy boys’, in Duitsland de ‘Halbstarken’ en in Frankrijk de ‘blousons 
noirs’. In Nederland kreeg de term ‘nozem’ van Vrij Nederland-journalist 
Jan Vrijman de meeste bekendheid. In 1955 schreef hij over de ‘Nederlandse 
Onderdanen Zonder Enige Moraal’, die met hun brommers rondhingen in 
de centra van grote steden. Hun voorbeelden waren de nieuwe rockidolen, 
zoals Buddy Holly en Elvis Presley, van wie ze de vetkuif overnamen. Vooral 
de antiautoritaire houding van deze jongeren viel op; ze hechtten sterk aan 
hun vrijheid en hun ouders of de overheid moesten hen daarbij niet in de 
weg staan. Verveling leidde bovendien vaak tot vandalisme, waardoor de 
term nozem een steeds negatiever klank kreeg.50

   De vvhs besteedde relatief weinig aandacht aan de opkomst van de jeugd-
cultuur, jongeren vormden (net als voor de oorlog) geen doelgroep voor de 
vereniging. Pas in de jaren zestig zouden jongeren bij de vvhs speciaal in 
beeld komen. Wel werd in uitgaven soms in het algemeen geschreven over 
de dreiging van moreel verval, of werden moderne verleidingen als film en 
dans aangestipt. Het materiaal dat verscheen was dan ook vooral waarschu-
wend van toon. Dat gold ook voor uitgaven van de bkv. Zo publiceerde de 
bkv het traktaat Er is gevaar!, waarin jongeren streng werden aangesproken 
op het gedrag van hun leeftijdsgenoten.

Een driftig, koortsachtig grijpen naar genot beheerst velen. Tallozen 
zijn bereid alles, tot hun ziel en zaligheid toe, op te offeren aan drank, 
aan sigaretten, aan uitgaan met vrijwel onbekenden. Men hoeft geen 
afschaffer of anti-roker te zijn, om te zien dat dit te ver gaat. […] Wordt 
inderdaad nog geloofd, dat wij een zondig hart hebben en op onszelf toe 
moeten zien? We zien er weinig van, ook in wat ik zoeven al aanduidde, 
in de omgang met de andere sexe. De uitdrukking “het is bij de beesten 
af” is hier vaak op haar plaats.51

Toch deed de bkv meer pogingen om aansluiting te vinden bij de belevings-
wereld van jongeren dan de vvhs. Inhoudelijk valt op dat de vereniging in 
de naoorlogse jaren onderwerpen begon aan te snijden, die bedoeld leken om 
jongeren aan te spreken. Een typerend voorbeeld is een traktaat over de jeep, 
het door de geallieerden geïntroduceerde voertuig dat in de jaren veertig een 
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tijdlang bijzonder populair was in Nederland. De bkv haakte in het traktaat 
aan bij de populariteit van het voortuig – waarbij en passant werd gewaar-
schuwd voor de soms roekeloze rijstijl van de bestuurders – maar verbond 
dit thema vervolgens aan de godsdienst. ‘Godsdienst, dat hoort zoo bij het 
vertechniseerde leven. Noem het de verbandtrommel in de Jeep of het trolley-
blik met benzinevoorraad achteraan. En toch – nee het is niet waar. Het is een 
leugen. En een erge leugen ook. Godsdienst hoort niet bij het vertechniseerde 
leven. Godsdienst wil zeggen, dat ik vast geloof in Gods Victoryday. […] De 
groote “V-day” van zijn Victory komt. Hij komt vast en zeker.’52

   Dit traktaat laat bovendien zien dat niet alleen de thematiek van traktaten 
aan actuele ontwikkelingen werd aangepast, maar dat ook de toonzetting 
van de traktaten veranderde. Die werd losser en vrijer. Er werd meer van 
humor gebruik gemaakt en er werden anekdotes gekozen om de aandacht 
van de lezer te trekken. Datzelfde gold voor de gebruikte illustraties. Niet 
langer werd uitsluitend voor bijbelse voorstellingen gekozen (hoewel de 
religieuze kunst tot het vertrek van Hendrik Heule zeker niet verdween), 
maar er verschenen nu ook grappige tekeningen om de inhoud van de trak-
taten kracht bij te zetten en de nieuwsgierigheid van de lezer te prikkelen. 
De vereniging zal met deze veranderingen ongetwijfeld onder meer jonge-
ren op het oog hebben gehad, maar de traktaten waren niet uitsluitend op 
hen gericht. Ook bij de bkv zouden zij pas later een aparte doelgroep gaan 
vormen. De vereniging toonde zich echter wel bewust van het feit dat een 
nieuwe generatie om een ander type evangelisatielectuur vroeg.

‘Velen zeggen… het is niets meer gedaan’

Een andere ontwikkeling waarvan in de jaren vijftig de eerste tekenen zicht-
baar werden, was ontkerkelijking. Dit leek opmerkelijk, omdat Nederland 
in de jaren vijftig in vergelijking met andere Europese landen één van de 
hoogste percentages trouwe kerkgangers had. Voor veel protestantse ker-
kleden was het een vaste gewoonte om iedere zondag twee kerkdiensten 
bij te wonen. Daar stond tegenover dat Nederland ook een van de hoogste 
percentages buitenkerkelijken had, omdat Nederlanders minder vaak pas-
sief kerklid waren. In veel Europese landen met een staatskerk of anderszins 
door de overheid geprivilegieerde positie, was de kerkgang meestal weinig 
frequent, maar was de drempel om de kerk definitief te verlaten hoog. In 
Nederland lieten mensen voor wie het geloof geen rol meer speelde, zich 
gemakkelijker uitschrijven. In de loop van de jaren vijftig begon het in inter-
nationaal opzicht toch al vrij hoge percentage buitenkerkelijken bovendien 
licht te groeien. Ook begon de frequentie waarmee kerkdiensten werden 
bezocht terug te lopen.53
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De terugloop was in de jaren vijftig nog zo geleidelijk dat de meeste kerken 
zich er niet veel zorgen over maakten. ‘In alle kerken constateerde men de 
langzaam voortschrijdende ontkerkelijking, maar men meende daarop nog 
wel een antwoord te hebben. Men zag bepaald nog wel een toekomst voor 
zich waarin nog steeds velen bij een kerk wilden behoren.’54 Veel zorgelijker 
vonden de kerken het om te merken dat hun invloed op de gelovigen begon 
af te brokkelen. Ze bleken steeds minder grip te kunnen houden op wat de 
gelovigen dachten. Onder jongeren werd bijvoorbeeld in toenemende mate 
vrijer gedacht over seks voor het huwelijk en andere morele onderwerpen. 
Dat gold overigens lang niet voor alle jongeren. Bij velen stemden de morele 
opvattingen nog grotendeels overeen met die van hun ouders, maar toch 
begon een vrijere seksuele moraal binnen de jeugdcultuur langzamerhand 
zichtbaar te worden. De kerken, die altijd sterk hadden ingezet op zedelijk-
heid en moraal, leken niet goed te weten hoe zij hierop moesten reageren. Er 
leek een zekere machteloosheid te heersen. Men vroeg zich af of de kerken 
deze ‘moderne’ ontwikkelingen wel konden tegenhouden. James Kennedy 
constateert dat de kerken eind jaren vijftig ‘de wil [hadden] verloren om 
de morele code, die tot in de jaren vijftig een principekwestie was geweest, 
dwingend op te leggen. Veel kerkelijke leiders waren ontvankelijk voor een 
meer relativerende moraliteit, of dit nu was uit overtuiging, uit twijfel, uit 
pragmatisme, of uit angst om ouderwets gevonden te worden’.55 In de jaren 
zestig zou dat allemaal nog duidelijker zichtbaar worden, maar al in de jaren 
vijftig begonnen deze panelen langzaam te schuiven.56

   Dat gevoel van machteloosheid ten opzichte van de toekomst werd ver-
sterkt door de voortdurende dreiging van het uitbreken van een atoomcon-
flict door een escalatie van de Koude Oorlog tussen oost en west. Dat leidde 
niet alleen tot angst voor oorlog en totale vernietiging van de mensheid, 
maar ook tot onzekerheid over de toekomst van het christendom. Het was 
duidelijk dat de kerken in Oost-Europa onder zware druk stonden van de 
communisten, waardoor de vraag rees of ook de kerk in West-Europa in de 
toekomst aan vervolging bloot zou komen te staan. Meer dan andere inder-
tijd actuele onderwerpen hielden deze thema’s de vvhs en de bkv bezig. In 
hun uitgaven brachten zij onderwerpen als de angst voor het communisme 
en een nieuwe oorlog in de jaren veertig en vijftig regelmatig ter sprake. 
Daarnaast werd aandacht besteed aan de snelle technologische ontwikkelin-
gen in de jaren vijftig, en de vraag of die ontwikkelingen als vloek of zegen 
moesten worden beschouwd. De toon van de traktaten is door de nadruk 
op deze thema’s somberder dan het vooroorlogse materiaal. Verschillende 
traktaten refereren aan het feit dat de technologische mogelijkheden enorm 
zijn toegenomen, maar dat dood en verderf voor de mens dichterbij liggen 
dan ooit. Technologie kan het leven van de mens makkelijker maken, maar 
evengoed vernietigen. Het traktaat Velen zeggen… het is niets meer gedaan! 
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verwoordde het pessimisme over de toekomst van het christendom het dui-
delijkst, zonder daar in mee te gaan.

Moedeloosheid, scepticisme en vertwijfeling vreten de beste krachten 
weg. Het geweld der dingen die gebeuren of ons bedreigen, brengt velen 
tot de verzuchting: “Wat zal er nog terecht komen van een chr. bescha-
ving, van een chr. moraal?” […] Velen hebben het Koninkrijk Gods al te 
gemakkelijk vereenzelvigd of althans verbonden met bepaalde bekende 
en vertrouwde elementen van een z.g. chr. cultuur, en net als hun deze 
dingen uit handen dreigen geslagen te worden, zeggen velen: “wie zal 
ons ‘t goede doen zien? – Niets gedaan!” Deze ondergangsstemming is 
een van de meest gevaarlijke in ons geestelijk leven.57

Terwijl de uitgaven van de bkv dus enerzijds luchtiger van toon en vorm-
geving werden, nam tegelijkertijd het aantal traktaten over serieuze thema’s 
toe. In vergelijking met de vooroorlogse situatie besteedde de bkv meer 
aandacht aan levensvragen, zoals de zin van het leven en van het lijden. 
Daardoor werd de lectuur veel persoonlijker en soms ook apologetischer van 
toon. Voor de oorlog werd er in de traktaten vrijwel altijd stilzwijgend vanuit 
gegaan dat auteur en lezer een zelfde christelijke achtergrond deelden, of op 
zijn minst dat de lezer bekend was met de bijbel en christelijke begrippen. 
Dit leidde er toe dat geloven in de vooroorlogse traktaten meestal als iets 
vanzelfsprekends werd gepresenteerd. De lezer moest weer met de bijbel 
in contact worden gebracht, zodat de lezer het geloof van zijn jeugd zou 
kunnen hervinden. Na de oorlog was die veronderstelling niet verdwenen, 
maar werd wel veel minder nadrukkelijk. Bij de bkv leek meer besef van 
de mogelijke barrières om te kunnen geloven die bij de lezer zouden kun-
nen leven. Want het was duidelijk dat de oorlog vragen had opgeroepen. 
Waar was God geweest tijdens de oorlog? Waarom had hij toegestaan dat 
miljoenen mensen slachtoffer van de oorlog werden? Had hij wel invloed 
op het wereldgebeuren? Maar ook vragen van persoonlijker aard: hoe ga je 
om met angst voor de dood? Wat als er een nieuwe oorlog uitbreekt? De bkv 
richtte zich na de oorlog meer op dergelijke levensvragen en geloofstwijfel 
bij haar lezers.
   Bij de vvhs was deze persoonlijke toon minder aanwezig. Hoewel ook 
de lectuur van de vvhs de zorgen van de tijd reflecteerde, waarbij een 
verwoestende kernoorlog niet werd uitgesloten, was haar lectuur meestal 
toch stelliger van toon en liet minder ruimte voor (geloofs)twijfel over. Dat 
hing mogelijk samen met het feit dat de vvhs zich na de oorlog sterker op 
een christelijk publiek begon te richtten, bijvoorbeeld met lectuur over de 
christelijke opvoeding van kinderen. Deze ontwikkeling had de facto al in 
de jaren dertig ingezet, omdat de voor evangelisatie bedoelde uitgaven in 
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veel gevallen toch bij een christelijk publiek terecht kwamen. Na de oorlog 
leek de vereniging zich daarvan echter meer bewust te zijn, en begon zich 
daardoor meer in de richting van een christelijke uitgeverij te ontwikkelen. 
Die ontwikkeling zou na het vertrek van Marinus Heule eind jaren vijftig 
nog verder doorzetten.

Van toverlantaarn naar film

Hoewel de vvhs zich langzamerhand meer op een christelijk publiek begon 
te richten, bleef Marinus Heule ook in de laatste jaren dat hij de vereniging 
leidde altijd doordrongen van het belang van evangelisatie. Zijn doel was 
nog steeds om buitenkerkelijken te bereiken en hen opnieuw met de bijbel 
in aanraking te brengen. Zo trok Marinus in de jaren vijftig nog regelmatig 
samen met medewerkers van de Paulusvereeniging op een bakfiets de Am-
sterdamse volkswijken in, om daar huis aan huis traktaten uit te delen. Hij 
ging hier zelfs mee door nadat hij vanwege gezondheidsredenen de dagelijkse 
leiding over de Paulusvereeniging uit handen had moeten geven.58 Daarnaast 
bleef hij ook op hoge leeftijd zoeken naar nieuwe manieren om de boodschap 
over te brengen. Hoewel hij niet voor iedere methode openstond, en met de 
vvhs bijvoorbeeld nadrukkelijk afstand hield van de Amerikaanse evange-
listen, kon hij soms een opvallende openheid aan de dag leggen voor nieuwe 
mogelijkheden voor de verspreiding van het evangelie. Zo had hij bij de 
Paulusvereeniging al voor de oorlog geëxperimenteerd met de zogenaamde 
‘toverlantaarn’, een voorloper van de diaprojector. De Paulusvereeniging 
had hiervoor een eigen collectie beeldmateriaal voor opgebouwd, die met 
enige regelmaat ook aan andere christelijke verenigingen werd uitgeleend.
   Na de oorlog besloot Marinus ook films aan deze collectie toe te voegen. 
Door technologische ontwikkelingen was filmapparatuur voor amateurs 
goedkoper geworden, en bovendien kwam vanuit de Verenigde Staten 
filmmateriaal beschikbaar dat voor evangelisatiedoeleinden gebruikt kon 
worden. Marinus zag in dat dit nieuwe medium kansen bood, maar besefte 
tegelijkertijd dat er huiver bestond tegenover de film. Films en bioscopen 
werden geassocieerd met zondig en immoreel vermaak. Bovendien mocht 
de nadruk op de verkondiging van het woord niet vervagen. Tegelijkertijd 
constateerde Marinus echter dat het traditionele jeugdwerk van de Paulus-
vereenging niet langer voldeed om buitenkerkelijke kinderen te bereiken. In 
de vooroorlogse periode had dit jeugdwerk voor de vereniging altijd centraal 
gestaan. In clubhuizen werden bijeenkomsten voor de jeugd georganiseerd 
waarin ruimte was voor sport en spel, maar waarin ook steeds een bijbelver-
haal werd verteld en met de kinderen werd gebeden. Na de oorlog bleek de 
interesse voor de clubmiddagen echter sterk te zijn afgenomen en bovendien 
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verkeerde de vereniging financieel gezien in moeilijke omstandigheden. De 
kerken werden bovendien steeds actiever op het terrein van het jeugdwerk, 
waardoor de concurrentie voor de Paulusvereeniging toenam. Uiteindelijk 
werd daarom het traditionele jeugdwerk afgebouwd, en legde de vereni-
ging een uitgebreide audiovisuele collectie aan, die aan andere christelijke 
organisaties werd uitgeleend. Op die manier bleef de Paulusvereeniging het 
jeugdwerk op indirecte wijze steunen.
   Het besluit om het medium film te gaan gebruiken viel echter niet zonder 
slag of stoot. Toen Marinus Heule in 1950 zijn voorstel deed om films in te 
zetten bij het clubwerk, lokte hij een stevige discussie uit. Verschillende 
bestuursleden zagen grote gevaren in het vertonen van filmmateriaal aan 
kinderen, omdat het kinderen naar de bioscoop zou kunnen lokken. Dat 
mocht volgens het bestuur niet gebeuren. Marinus bracht daar tegenin, dat 
de films niet zozeer bedoeld waren voor christelijke kinderen. Door middel 
van de films wilde hij proberen niet-christelijke kinderen te bereiken, en 
die gingen toch wel naar de bioscoop. Volgens Marinus waren kinderen 
‘op heden niet meer door stille beelden maar wel door de film’59 te trekken. 
Dit argument gaf uiteindelijk de doorslag. Wel eisten de bestuursleden van 
Marinus dat hij de te verstrekken films aan een strenge keuring zou onder-
werpen, zonder daarbij echter criteria te geven.60

   Na dit besluit zette de Paulusvereeniging een uitgebreide audiovisuele col-
lectie op, waarvoor halverwege de jaren vijftig zelfs een speciale medewerker 
werd aangetrokken. Via het nbg kwam de vereniging in contact met Joop 
Piguillet, een jonge fotograaf die tijdelijk voor het nbg werkte. Hij kwam 
voor een aantal dagen per week in dienst bij de Paulusvereeniging om daar 
de audiovisuele collectie te beheren. Piguillet zorgde voor de uitlening van 
het materiaal aan andere verenigingen, waarbij hij meestal ook de technische 
ondersteuning bij vertoning leverde. De foto- en filmcollectie van de vereni-
ging bestond uit drie delen. Er was een fotoarchief, dat vooral was bedoeld 
om beeldmateriaal voor evangelisatiefolders en andere lectuur te leveren. 
Hiervan maakte onder meer de vvhs regelmatig gebruik. Daarnaast waren 
er diaseries over de meest uiteenlopende onderwerpen, met vaak – maar 
niet uitsluitend – een christelijke boodschap. Er waren bijvoorbeeld bijbelse 
beeldverhalen in zwart-wit, en ‘verstripte’ versies van populaire boeken met 
een religieuze lading zoals De negerhut van Oom Tom. Er zaten echter ook 
series in de collectie over de ontdekkingsreizen naar de Zuidpool en andere 
aansprekende onderwerpen, waarbij een duidelijke christelijke boodschap 
ontbrak. Tot slot waren er de films, waarvan verschillende uit Amerika kwa-
men. In de loop van de jaren vijftig zou het uitlenen van deze audiovisuele 
collectie de hoofdtaak van de Paulusvereeniging worden.61

   Ook de bkv bleek open te staan voor het experiment en zou daarin uitein-
delijk nog verder gaan dan de Paulusvereeniging, door een eigen speelfilm 
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te produceren. Het plan kwam van vertegenwoordiger A.M. Schuttinga, die 
in de noordelijke provincies leden wierf voor de bkv. Hij deed dit werk al 
jarenlang met veel toewijding, maar raakte na de oorlog steeds meer ontmoe-
digd door de reacties die hij kreeg. Op de vele lezingen en dia-avonden die 
hij voor de bkv hield, was de opkomst zo laag dat hij zich afvroeg of het zin 
had door te gaan met zijn werk. ‘[H]et resultaat? Dikwijls was het bedroe-
vend. [Ik] gevoelde: het pakt de mensen niet. Er was een leemte. Een Ned. 
Herv. Predikant op een dorp ergens in Groningerland zei het […] ronduit na 
afloop van zulk een samenkomst: “Man, je kunt hier beter mee ophouden. 
Je moet de mensen van dit werk een beeld brengen, dat hen allen in de ziel 
grijpt. En dat hebt U niet.”62

   Deze opmerking over het ontbreken van een beeld bij de activiteiten van 
de bkv zette Schuttinga aan het denken. Samen met een bevriende amateur-
filmer besprak hij de mogelijkheid van een film over de bkv. De vriend zag 
er weinig heil in, maar Schuttinga wilde het plan doorzetten. Hij realiseerde 
zich dat het maken van een film een risicovolle stap was. Het maken van een 
eigen film was een kostbare aangelegenheid en bovendien zou het nieuwe 
medium gevoelig kunnen liggen bij de achterban. Daarom moest hij eerst 
toestemming krijgen van het bestuur, dat hij probeerde te overtuigen door 
te benadrukken dat de vereniging bij het maken van een film zelf de inhoud 
zou kunnen bepalen. Kritiek van de achterban zou daardoor ondervangen 
kunnen worden. Het bestuur stond echter huiverig tegenover het plan voor 
een film en liet zich door dit argument niet zomaar overtuigen. Uiteindelijk 
gaven de bestuursleden aarzelend toestemming voor het maken van een 
korte documentairefilm, maar dat was niet wat Schuttinga in gedachten had. 
Hij was bang dat een documentairefilm zijn publiek uiteindelijk net zomin 
zou boeien als zijn lezingen.
   Na nog meer aandringen kreeg hij uiteindelijk toestemming voor het 
maken van een korte speelfilm en benaderde een Groningse predikant, Van 
Petigem, voor het schrijven van een scenario. Die stond voor een lastige 
taak, want hij had te maken met verschillende beperkingen. De eerste com-
plicerende factor was, dat er gezien de beschikbare middelen een stomme 
film gemaakt moest worden. Daardoor was er weinig uitleg bij het verhaal 
mogelijk. Het was voor Van Petigem een enorme uitdaging een scenario te 
schrijven waarin het werk van de bkv in een interessant verhaal werd gevat, 
zonder dat van dialogen of gesproken tussenteksten gebruik gemaakt kon 
worden. Bovendien was besloten dat er geen ‘romantisch gegeven’ in de film 
mocht voorkomen, omdat het bestuur de achterban niet voor het hoofd wilde 
stoten. Het werk van de vereniging moest centraal staan en de film mocht 
vooral geen ‘werelds toneel’ worden.63

   Ondanks deze beperkingen lukte het Van Petigem een script te schrijven en 
de film kon in 1947 opgenomen worden. Omdat Schuttinga en Van Petigem 
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uit Groningen kwamen, werd een groot deel van de film daar opgenomen. 
Het verhaal van de film concentreerde zich op twee Groningse families, 
Mertens en Woudstra. Beide families bestaan uit een gezin met een zoon en 
een dochter, waarvan de vaders collega’s van elkaar zijn. De familie Mertens 
wordt als orthodox gelovig geschetst en zit op zondag in de kerk, terwijl de 
familie Woudstra socialistische sympathieën heeft en op zondag de kermis 
bezoekt. De vader van het gelovige gezin weigert zijn dochter evangelisatie-
werk voor de bkv te laten doen, en stuurt de bkv-vertegenwoordiger zelfs 
de deur uit. Wanneer de familie Mertens op vakantie gaat naar het Drenthse 
plaatsje Norg, waar de bkv recreatiewerk doet, ontmoeten beide families 
elkaar. De tieners uit beide gezinnen raken in gesprek over het geloof en 
uiteindelijk gaat de familie Woudstra samen met de familie Mertens naar 
de kerk. Om deze verhaallijn in een stomme film duidelijk te maken, werd 
gebruikt gemaakt van korte tussenteksten die tussen de bewegende beelden 
gemonteerd werden.64

   De film trok volle zalen en ook financieel gezien pakten de vertoningen 
gunstig uit voor de bkv. Er kwam van het publiek wel wat kritiek op het 
enigszins amateuristische camerawerk, maar de boodschap van de film werd 
over het algemeen positief gewaardeerd. Voor Schuttinga werd het succes 
van de film alleen al aangetoond, doordat die ook enkele buitenkerkelijke 
kijkers trok. De reacties vanuit de christelijke pers waren echter minder 
positief. Daar vond men de film amateuristisch en het gedrag van de kijkers 
ongepast, bovendien klonk er kritiek op het gebruik van het nieuwe me-
dium film door. Schuttinga verdedigde zich door toe te geven dat de film 
amateurwerk was, maar benadrukte dat het doel van de film een bijzondere 
benadering rechtvaardigde. ‘[V]uur en ijver voor evangelisatie-versprei-
ding is bij secten soms groter dan bij ons. Dát te veranderen is doel der film; 
en dit verstaat men op de meeste plaatsen opperbest, omdat het gegeven 
“simpel” is’.65 Het is helaas niet duidelijk op welke sekten Schuttinga hier 
doelde, mogelijk ging het om Jehova’s Getuigen, maar er zouden ook andere 
(christelijke) groepen bedoeld kunnen zijn. Het citaat maakt echter duidelijk 
dat het Schuttinga er niet alleen om ging om fondsen voor de bkv te werven, 
maar vooral ook om de achterban aan te sporen meer aan evangelisatie te 
doen. Daarmee sloot hij zich aan bij een naoorlogse ontwikkeling, waarbij 
evangelisatie niet langer hoofdzakelijk werd gezien als een activiteit voor 
enkele gedreven individuen en verenigingen, maar als een bredere verant-
woordelijkheid van kerken en gelovigen. De kerken begonnen in de na-
oorlogse periode dan ook meer activiteiten te ontplooien op het gebied van 
evangelisatie en missionair werk. In de loop van de jaren vijftig en vooral 
in de jaren zestig zou de bkv daardoor steeds meer de samenwerking met 
kerken zoeken, vooral op het terrein van het recreatiewerk. Het maken van 
de promotiefilm bleef echter een eenmalig experiment. Ondanks het succes 
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van de film is er nooit een vervolg gekomen, waarschijnlijk vooral vanwege 
de hoge kosten.

Kerk en Evangelisatie

Waar kwam de trend vandaan dat de protestantse kerken zich na de oorlog 
meer dan voorheen bezig gingen houden met het evangelisatiewerk? In de 
vooroorlogse periode was het belang van evangelisatie door verschillende 
protestantse kerkgenootschappen meerdere keren erkend. Zo hadden de ge-
reformeerden in 1913 het eerder beschreven congres over evangelisatiearbeid 
georganiseerd, dat drie jaar later nog eens was herhaald. Ook was op de gere-
formeerde synode in 1923 uitgesproken dat ‘de opzettelijke evangelisatie dient 
uit te gaan van, voor het minst te staan onder de leiding van de kerkeraad’.66 
Met die uitspraak werd geprobeerd het gereformeerde evangelisatiewerk, dat 
tot dan toe vooral door particulieren en evangelisatieverenigingen was uitge-
voerd, meer onder controle van de kerk te brengen. Tegelijkertijd benadrukte 
het besluit van de synode echter dat de kerk een eigen missionaire taak had, 
die ze niet aan goedwillende individuen of organisaties mocht overlaten. In 
reactie op het besluit werden in veel gemeenten evangelisatiecommissies op-
gericht, maar in de praktijk veranderde er niet veel, doordat kerkenraden zich 
nauwelijks bij het werk van de evangelisatiecommissies betrokken voelden, 
maar zich vooral met interne zaken bezig hielden. Het evangelisatiewerk van 
de gereformeerden bleef dan ook afhankelijk van gedreven medewerkers die 
zich door de kerk vaak nauwelijks ondersteund voelden.67

   In de Nederlandse Hervormde Kerk bestond er voor de oorlog eveneens 
relatief weinig aandacht voor evangelisatie. Ook hier waren er individuele 
kerkleden en predikanten die zich met missionair werk bezig hielden, maar 
kreeg het onderwerp weinig aandacht binnen de kerk zelf. Deze situatie 
was historisch gegroeid, doordat in de negentiende eeuw veel missionaire 
initiatieven in Réveilkringen waren ontstaan in reactie op het geestelijk 
klimaat in de hervormde kerk. Mede daardoor was een breed veld aan re-
ligieuze verenigingen ontstaan, waaraan de kerk het missionaire werk tot 
in de eerste helft van de twintigste eeuw grotendeels had overgelaten. De 
kerk raakte er tijdens het Interbellum wel steeds meer van bewust dat haar 
positie in de samenleving aan afkalving onderhevig was. Ze was niet langer 
de volkskerk waarvan een meerderheid van de bevolking lid was, zoals tot 
in de jaren zeventig van de negentiende eeuw het geval was geweest, maar 
kampte met een gestaag (zij het nog zeer geleidelijk) dalend ledental. In 1930 
was nog maar een derde van de Nederlandse bevolking lid van de kerk. 
Tegelijkertijd was ook de maatschappelijke invloed van de kerk in het sterk 
verzuilde Nederland steeds meer afgenomen.
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Het hervormde antwoord op dit verlies van invloed was een des te ster-
ker vasthouden aan het volkskerk-idee. Het motto van de confessioneel 
hervormde predikant P.H.J. Hoedemaker ‘Heel de kerk voor heel het 
volk’ werd de strijdleus tegen de antithese en de ‘verenigingskerk’ van 
Kuyper. […] Tegelijkertijd werd beseft dat, wilde de kerk die pretentie 
kunnen waarmaken, zij radicaal moest veranderen. Over die gewenste 
verandering in theologie en organisatiestructuur woedde binnen de 
Nederlandse Hervormde Kerk gedurende de gehele negentiende eeuw 
een felle controverse, die voortduurde tot aan het uitbreken van de 
Tweede Wereldoorlog.’68 Hierbij speelde kerkelijke verdeeldheid tussen 
de verschillende stromingen in de kerk, van Gereformeerde Bond tot 
vrijzinnigen, een belangrijke rol.69

De geringe aandacht voor evangelisatie die er in veel kerken voor de oorlog 
had bestaan, zou na 1945 vrij abrupt omslaan naar een toenemende activiteit 
op dit terrein. In de hervormde kerk voltrok dit proces zich al tijdens de 
oorlog. Zo werd enkele maanden na het uitbreken van de oorlog een Com-
missie voor Kerkelijk Overleg opgericht, waarover de bekende missioloog 
Hendrik Kraemer de leiding kreeg. Een van de raden die Kerkelijk Overleg 
vervolgens instelde was die voor ‘Inwendige Zending’. Deze Raad voor In-
wendige Zending besprak in 1941 een voorstel van het evangelisatieblad De 
Open Deur, om een ‘Nederlandse Hervormde Centrale voor Evangelisatie’ op 
te richten. Dit zou uiteindelijk leiden tot de oprichting van het instituut Kerk 
en Wereld op 20 november 1945. Kerk en Wereld was niet alleen bedoeld als 
centraal punt waarvan uit het hervormde evangelisatiewerk gecoördineerd 
moest worden, maar kreeg een zeer brede opzet, waarbij ook veel belang 
werd gehecht aan de opleiding van kerkelijk werkers en het doen van (sta-
tistisch) onderzoek naar de oorzaken van kerkverlating. Het instituut hield 
zich na de oprichting vooral bezig met het opzetten van de opleiding voor 
‘werker in kerkelijke arbeid’, waarvoor zowel mannen als vrouwen zich 
konden aanmelden. De bedoeling was dat de ‘wika’ een speciaal kerkelijk 
ambt zou worden, maar zover is het nooit gekomen. In het eerste jaar meld-
den zich meer dan vijfhonderd personen voor de opleiding aan, waarvan 
er uiteindelijk maar negenenveertig konden worden toegelaten. Nadat dui-
delijk werd dat de wika niet als kerkelijk ambt erkend zou worden, liep de 
animo terug, maar desondanks werd in de jaren veertig en vijftig een hele 
generatie wika’s opgeleid.70

   Zij kwamen veelal te werken in lastige omstandigheden. De bedoeling van 
het instituut en de hervormde synode om evangelisatie een kerntaak van de 
kerk te maken was goed, maar bleek in de praktijk te idealistisch. Plaatselijke 
gemeenten waren moeilijker te motiveren om evangelisatiewerk op zich te 
nemen dan gedacht, en nog moeilijker te bewegen een wika aan te nemen als 
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duidelijk werd dat dit inhield dat deze medewerker een salaris moest krijgen. 
In plaatsen waar wel een wika werd aangesteld, kwam die bovendien vaak 
na korte tijd tot de conclusie dat predikanten en gemeenteleden er vanuit 
gingen dat het evangelisatie nu was uitbesteed en dat hieraan dus verder 
geen aandacht hoefde te worden besteed, zodat al het werk op de wika neer 
kwam. De wika werd dan ook geen succes. Ondanks alles kwam evangelisatie 
echter meer centraal te staan in de kerk, en werd het veel gebruikelijker dat 
plaatselijke kerken hun eigen evangelisatiebijeenkomsten organiseerden, 
zeker in de grotere plaatsen.71

Hoewel de Gereformeerde Kerken in Nederland tijdens de oorlog in de greep 
van een kerkelijk conflict waren geweest, dat veel kerkelijke energie had 
opgeslokt en uiteindelijk in 1944 had geresulteerd in de Vrijmaking, was ook 
hier na de bevrijding een opleving van het missionair elan merkbaar. Zo werd 
Gerrit Brillenburgh Wurth in Kampen benoemd op de leerstoel die eerder 
door de Vrijgemaakte voorman Klaas Schilder vervuld was. Opmerkelijk 
was echter dat zijn vakgebied naast ethiek en filosofie ook evangelistiek zou 
omvatten, waardoor de gereformeerden voor het eerst een hoogleraar op het 
terrein van de evangelisatie kregen. Een andere unieke benoeming volgde 
in 1946 toen W.A. Wiersinga, de voorzitter van de bkv, evangelisatiepredi-
kant in Naarden en Bussum werd. Slechts een jaar later geeft hij deze baan 
alweer op om directeur te worden van het Evangelisatiecentrum in Baarn, 
dat door de Gereformeerde Kerken in Nederland werd opgericht. Van daaruit 
werd geprobeerd het evangelisatiewerk beter te coördineren en nam men de 
opleiding van evangelisatiewerkers ter hand. Wiersinga stelde onder meer 
voor in kerkelijke gemeentes een evangelisatieouderling aan te stellen, die 
als schakel tussen de kerkenraad en de plaatselijke evangelisatiecommissie 
moest dienen. De benoemingen en activiteiten tonen aan dat het belang van 
evangelisatie door de gereformeerde synode werd erkend en dat er vanuit 
de kerk actief werk werd gemaakt van evangelisatie.72

   Een ander signaal dat het evangelisatiewerk sterk in de belangstelling 
stond, was het gereformeerde evangelisatiecongres dat in 1946 georganiseerd 
werd. Het Filippus traktaatgenootschap en de zondagsschoolvereniging Ja-
chin hadden al tijdens de oorlog het voorstel gedaan om in navolging van 
de grote evangelisatiecongressen die in 1913 en 1916 waren gehouden, 
opnieuw een bijeenkomst over dit thema te organiseren. Samen met het 
Verband van Evangelisatiecommissies begonnen zij na de bevrijding met 
de organisatie. Vanzelfsprekend werden Brillenburgh Wurth en Wiersinga 
gevraagd als sprekers, naast een keur aan andere gereformeerde sprekers. 
Het congres werd geopend met een bijdrage van vu-hoogleraar theologie 
F.W. Grosheide en W.G. Harrenstein sprak over het thema ‘Wat brengen 
wij in het Evangelie?’. Een andere interessante naam op de sprekerslijst was 
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de Zwolse predikant Gerrit Lugtigheid. Hij hield zich in zijn gemeente actief 
met evangelisatie bezig en zou na het vertrek van Marinus Heule aan het 
eind van de jaren vijftig aantreden als geestelijke directeur van de vvhs. Op 
de deelnemerslijst staat ook de naam van Marinus Heule vermeldt, al wordt 
niet duidelijk of hij de bijeenkomsten als privépersoon of namens de vvhs 
bezocht. De bkv was in ieder geval de facto vertegenwoordigd, doordat W.A. 
Wiersinga als spreker een belangrijke rol op het congres speelde. Thema’s 
die tijdens het twee dagen durende evenement aan de orde kwamen, waren 
naast het al genoemde onderwerp onder meer ‘wie zoeken wij door het 
evangelie?’, ‘de eischen, waaraan een goede evangelisatie-lectuur in dezen 
tijd moet voldoen’ en ‘hoe maken wij de kerk mobiel?’.73

   In de bijdragen werd kritiek op het eigen evangelisatiewerk niet ge-
schuwd en geconstateerd dat de kerk actiever moest worden op dit terrein. 
Zo stelde Wiersinga in zijn lezing over de vraag hoe de kerk gemobiliseerd 
moest worden vast dat het belang van evangelisatie formeel wel werd er-
kend door de kerk, maar dat het in de praktijk veelal nog aan missionair 
elan schortte.

Officieel hebben we kerkelijke Evangelisatie-arbeid gekregen, maar wij 
houden ons toch eigenlijk nog weinig aan de uitspraak der Synode van 
1923 […]. De meeste kerkenraden geven geen leiding. Zij benoemen een 
Commissie, want zij willen deze arbeid niet nalaten. En ze zijn blij, als die 
Commissie het werk behoorlijk doet. Maar – zij bemoeien zich er verder 
haast niet mee. Eens in het jaar kijken zij de rekening en begrooting na, 
schrijven zij een collecte uit, maar verder laten zij de broeders en zusters 
“die er voor voelen” het werk alleen doen, en als ‘t schriftelijke jaarrap-
port over den arbeid wat breed is uitgevallen, wordt het een hamerstuk 
op hun vergaderingen, dat ter lezing wordt gelegd.74

Dat hield volgens hem niet alleen verband met een gebrek aan openheid 
om met anderen te spreken over het geestelijk leven en een ‘gebrek aan 
persoonlijke godsvrucht’, maar ook aan de naar binnen gekeerde hou-
ding – bewaren wat men heeft belangrijker vinden dan het bereiken van 
buitenkerkelijken – waardoor de gereformeerden volgens Wiersinga wer-
den gekenmerkt.

Dat introverse van de levenshouding van vele kerkeraden merkt u ook 
telkens bij benoemingen. Men vindt een broeder niet geschikt voor het 
ambt, maar huisbezoeker in de Evangelisatie kan hij nog wel worden. 
Of – men haalt een geschikt-gebleken huisbezoeker dadelijk weer weg 
voor ambtelijke arbeid. Wat ‘t zwaarste is, moet ‘t zwaarste wegen 
zegt men dan. En – men ziet de Evangelisatie-arbeid schijnbaar maar 
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als licht, als een neven-takje van de veel-belangrijker eigen kerkelijke 
arbeid althans.75

Toch toonden sprekers als Wiersinga zich positief over de kansen om als kerk 
naar buiten te treden op het terrein van evangelisatie. Net als in de hervormde 
kerk lagen de wortels hiervan in de oorlog. Die had aangetoond hoe makkelijk 
het spreken van de kerk uitgehold kon worden, zoals in Duitsland gebeurd 
was, en hoe makkelijk het volk een materialistische en antichristelijke ideolo-
gie na kon volgen. Evangelisatie was dus een dringende noodzaak. De oorlog 
had echter ook de openheid voor de boodschap van de kerken vergroot. In 
de oorlogsjaren waren de kerken niet alleen volgestroomd, maar was ook de 
beeldvorming over de kerken veranderd.

De oorlog heeft ons dichter bij de wereld gebracht. Niet alleen in deze zin, 
dat wij als Christenen door God zijn uitgezaaid in concentratie-kampen 
en gevangenissen, en met buiten-kerkelijken in intieme samenwerking 
illegale arbeid deden; en ook nog niet alleen in dit opzicht, dat wij in de 
groote steden onze buren beter hebben leeren kennen en in kolennood 
en voedselgebrek elkander hebben bijgestaan; – bovenal, doordat wij 
betere kennis hebben verkregen van de geestelijk-zedelijke nooden en 
behoeften der menschen. Aan de ééne zijde zijn wij geschrokken van 
het satanische, dat in het menschenleven huist en zoomaar bruut naar 
buiten breken kan, aan de andere zijde hebben wij gezien, hoevelen met 
ons wel weten, dat het van de menschen zelf niet komen kan. Hoevelen 
met ons zijn opgeschrokken en vragen naar normen en krachten, die ‘t 
leven nog ophouden kunnen en terughouden van het neerstorten in ‘t 
verderf.76

Uit de verslagen van het congres wordt duidelijk dat men zich besefte dat 
in het evangelisatiewerk niet uitsluitend voortgebouwd kon worden op de 
vormen die hiervoor in het verleden ontwikkeld waren. Men was zich er 
van bewust dat de oorlog nieuwe levensvragen had opgeroepen, maar ook 
dat bestaande evangelisatiemethoden inmiddels een ouderwetse uitstraling 
begonnen te krijgen. Waren traktaten bijvoorbeeld nog wel bruikbaar bij de 
evangelisatie? Ds. E.I.F. Nawijn benadrukte in zijn lezing over evangelisatie-
lectuur dat het traktaat, mits op de juiste manier gebruikt, nog steeds haar 
waarde kon hebben. ‘Het tractaat behoeft heusch niet te worden afgeschaft. 
Gemoderniseerd is het nog op zijn plaats. We moeten bijv. niet meer komen 
met: “Een samenspraak tusschen Bert en Klaas over de eeuwige verdoemenis 
en de helsche smarten” – maar wel kan in het sprekende tractaat (of noem 
het een “folder” of “vliegblaadje”) ook vandaag nog het Evangelie gebracht 
worden.’77 Suggesties voor echt vernieuwende evangelisatiemethoden wer-
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den echter niet naar voren gebracht. Men bleef zich hoofdzakelijk richtten 
op vormen die van voor de oorlog bekend waren, al werden andere accen-
ten benadrukt en kregen sommige vormen meer aandacht. Zo werd er veel 
clubhuiswerk opgezet voor jongeren, die als een belangrijke maar moeilijk 
te bereiken doelgroep werden gezien.
   Tegenover de methoden die door Amerikaanse evangelisten als Billy Gra-
ham en de jeugdbeweging Youth for Christ waren geïntroduceerd, vonden 
de traditionele kerken het echter moeilijk de houding te bepalen. Er was 
onmiskenbaar sprake van scepsis, terwijl tegelijkertijd beseft werd dat de 
Amerikanen een zeer groot publiek wisten te bereiken. Op een conferentie 
ter gelegenheid van de jaarvergadering van het Verband van Evangelisatie-
commissies in 1956 stipte predikant D. van Swighem het onderwerp kort 
aan.

‘k Noem alleen als voorbeeld even de felle reacties pro en contra de pre-
diking van Billy Graham. Wat is er nog een onzekerheid over de vraag, 
of zijn methode juist is. Moeten we op zo’n radicale stap [keuze voor 
het geloof] aandringen, of uit zijn op ‘n heel geleidelijke beïnvloeding? 
Moeten we de mensen met een geestelijke atoombom à la Graham te lijf 
gaan, of met het zacht piano-getokkel à la Anton van der Horst?78

In de tweede helft van de jaren veertig was dus een duidelijke opleving van 
het missionaire werk binnen de kerken waarneembaar. In een korte geschie-
denis van het gereformeerde evangelisatiewerk die door het Evangelisatie-
centrum werd uitgegeven, werd dat met enkele cijfers geïllustreerd. Zo steeg 
in de periode van 1949 tot 1959 het aantal evangelisatiecommissies van 400 
tot 666 en het aantal kerkelijk werkers van 54 tot 150. Vooral de toename van 
het aantal evangelisatiepredikanten sprong in het oog, dat steeg volgens het 
Evangelisatiecentrum van 2 tot maar liefst 28 predikanten.79 Kerken traden 
daarbij veel meer naar buiten, dan in het verleden het geval was geweest. 
Zo hielden ze zich niet alleen bezig met het directe evangelisatiewerk, maar 
werden vanaf eind jaren veertig ook actief in het recreatiewerk onder toe-
risten en in het clubhuiswerk dat zich vooral richtte op de zogenaamde 
massajeugd. Vanwege toenemende subsidiering door de overheid zou het 
clubhuiswerk vanaf de jaren zestig haar kerkelijke karakter weliswaar ge-
leidelijk verliezen, maar in de jaren vijftig vormde het werk voor de kerken 
een belangrijk kanaal om in contact te komen met jongeren die van de kerk 
dreigden te vervreemden.
   Waar kwam deze kerkelijke activiteit op missionair gebied vandaan? 
Waarom leefde de kerkelijke betrokkenheid bij het evangelisatiewerk 
juist in deze periode op? De oorzaken daarvoor zijn complex, maar het is 
duidelijk dat de oorlog een belangrijke rol had gespeeld. De oorlog had de 
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kerken zowel bewuster gemaakt van hun maatschappelijke positie, als wak-
ker geschud dat deze maatschappelijke invloed niet vanzelfsprekend was 
en kon worden bedreigd. Tijdens de oorlog hadden de kerken ervaren dat 
er aan hun stem gewicht werd gehecht, toen de kerken zich publiekelijk 
hadden uitgesproken tegen de uitsluiting van Joden en de gelijkschakeling 
van de kerkelijke pers. Dit had de kerken onder de Nederlandse bevolking 
respect opgeleverd. Tegelijkertijd hadden de kerken echter de druk gevoeld 
van de pogingen om de kerkelijke pers en andere kerkelijke en religieuze 
organisaties onder nationaal-socialistische invloed te brengen, waar tegen zij 
zich hadden moeten verzetten. De kerken hadden daardoor een assertievere 
houding ontwikkeld.80

   Daar kwam bij, dat de oorlog de interkerkelijke samenwerking had gesti-
muleerd. Na de oorlog werd deze samenwerking onder meer op het terrein 
van het evangelisatiewerk voortgezet. Voor de oorlog hadden kerken veelal 
gescheiden hun missionaire activiteiten uitgevoerd, maar plaatselijke ker-
ken ontdekten dat evangelisatiebijeenkomsten die samen met andere kerken 
werden georganiseerd meer werden gewaardeerd en meer bezoekers trok-
ken. Op het evangelisatiecongres van 1946 stelde de gereformeerde predi-
kant F. Dresselhuis: ‘in Akkrum hadden we op evangelisatiebijeenkomsten 
in samenwerking met [de rechtzinnig hervormden] een bezoekersgetal van 
900.Toen we gingen werken met een uitsluitend gereformeerde tent, trokken 
we veel minder menschen.’81 Natuurlijk verliep samenwerking niet altijd 
soepel. Zo klaagden de hervormden over de opstelling van andere kerken. 
‘Samenwerking met andere kerken vindt alleen plaats met de Gereformeerde 
en bevredigt dan weinig (“Zaaiweken”). Oecumenische verantwoordelijk-
heid voor de confrontatie met buitenkerkelijken ontbreekt bij verschillende 
kerken blijkbaar.’82 Toch was de openheid voor samenwerking na de oorlog 
onmiskenbaar gegroeid, wat leidde tot uitwisseling van ideeën en methoden, 
die ook het evangelisatiewerk door de kerken stimuleerde.
   Toch lag er ook een andere, minder grijpbare reden aan de toegenomen 
interesse voor evangelisatiewerk ten grondslag. Er heerste een gevoel van 
urgentie dat voor de oorlog veel minder sterk was geweest. Het is lastig 
hierop precies de vinger te leggen, omdat de zorgen die na 1945 werden 
geuit niet nieuw waren. Het was al langer duidelijk dat de kerkgang gelei-
delijk terugliep, net als het aantal kinderen dat ten doop werd gehouden en 
de deelname aan het avondmaal. Hierover was in de jaren tien en twintig 
al zorg uitgesproken. Onder druk van de oorlogsomstandigheden waren de 
kerken in de laatste oorlogsjaren bovendien beter gevuld geweest dan in de 
jaren dertig. Desondanks was men na 1945 sterker gealarmeerd door deze 
ontwikkelingen. Net als bij de bkv constateerde men dat de moderne mens 
‘anders was geworden’, dat hij verder van de kerk was komen af te staan. 
Dit sentiment keerde op het evangelisatiecongres in 1946 regelmatig terug, 
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onder meer in een lezing van ds. E.I.F. Nawijn: ‘De menschen van vandaag, 
dat zijn de menschen die in vele opzichten een andere taal spreken dan wij. 
Ik denk […] aan een modernen vriend, aan wien ik geregeld mijn preeken 
te lezen gaf, en die op een keer tot mij zeide: “Het is allemaal Chineesch 
voor me”. Daarom is een betere kennis van den modernen mensch vandaag 
onmisbaar.’83

   Ook onder hervormden leefde de overtuiging dat de mentaliteit van 
mensen na de oorlog veranderd was. Zo schreef de Raad voor de Arbeid ter 
Verbreiding van het Evangelisatie halverwege de jaren vijftig het boekje De 
Gemeente en het Apostolaat, dat onder kerkenraden werd verspreid.

Vele mensen reageren nu anders op wat hun in deze wereld en hun 
eigen leven wedervaart dan vroegere geslachten. Een voorbeeld kan dit 
verduidelijken. Vroeger zei men tijdens een hevig onweer: “Mensen-
kind’ren staat verwonderd, als de stem des Heren dondert”. Er is niet veel 
kans, dat men zo’n uitspraak vandaag nog te horen krijgt. Want reeds 
de kinderen krijgen haarfijn uitgelegd waardoor de donder veroorzaakt 
wordt. […] Vroeger was de reactie van de meeste mensen bij bijzondere 
gebeurtenissen (geboorte, huwelijk, ziekte, dood, natuurrampen, oorlo-
gen) religieus van aard. Tegenwoordig komt men dit veel minder tegen. 
Het lijkt wel of de mensen nuchterder worden.84

De teruglopende kerkgang trof met name de Nederlandse Hervormde Kerk, 
en werd daarom door de hervormden met extra zorg beschouwd. De her-
vormden richtten zich mede daardoor sterk op (statistisch) onderzoek, in 
een poging de oorzaken van de ontkerkelijking te achterhalen. Oorzaken die 
uit deze onderzoeken naar voren kwamen, waren onder meer een afnemend 
religieus besef en een afnemende belang van gemeenschapsbanden:

Kenmerkend voor de huidige situatie is ook, dat de traditionele gemeen-
schappen van gezin en dorpssamenleving in veel gevallen niet langer 
intact zijn maar in ontbinding verkeren. Men heeft natuurlijk wel zijn 
domicilie in zijn gezin of dorp, maar het werkelijke leven speelt zich 
eigenlijk ergens anders af, nl. op de plaatsen waar men zijn werk en ont-
spanning vindt. Voor een toenemend aantal mensen is de woongemeente 
slechts de plaats waar zijn slapen en eten, met de overige bewoner beleeft 
men geen leef- en woongemeenschap meer.85

Er werd geconstateerd dat de kerk verbonden was aan de oude gemeen-
schapsvormen en daarom steeds verder van het leven van de mensen af 
kwam te staan. Daarom werd uitgebreid gezocht naar nieuwe manieren om de 
verbinding tussen kerk en publiek te leggen, onder meer door clubhuiswerk 
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voor de jeugd en in het recreatiewerk voor toeristen. Dat maakt verschil-
lende benaderingen in het naoorlogse evangelisatiewerk zichtbaar. Terwijl 
de gereformeerden uitgebreid nadachten over de inhoud van het evangeli-
satiewerk, zoals de boodschap die de kerk na de oorlog aan het Nederlandse 
volk moest brengen, waren de hervormden meer gericht op het doorgronden 
van de oorzaken van de vervreemding tussen de kerk en de samenleving 
die men constateerde. Daarnaast zetten de hervormden meer in op sociaal 
werk (zoals clubhuiswerk, wijk- en recreatiewerk), dan op de traditionele 
vormen van evangelisatie als straatprediking en bijbelverspreiding. De oude 
vormen verdwenen niet, maar werden wel steeds vaker kritisch onder de 
loep genomen.86

[Het] moge duidelijk zijn, dat het apostolaat steeds weer voor de nood-
zaak staat al die vormen van evangelisatie, die ons uit een vroegere peri-
ode overgeleverd zijn, aan een critische herziening te onderwerpen. De 
straatprediking en het colportageblad hebben hun bijzonder functie niet 
verloren, maar in de vormgeving zijn ze vaak bepaald door een klimaat, 
dat door de mens, die men zocht te benaderen, niet meer als een stuk 
wereld, waaraan hij zelf deel heeft, wordt herkend. […] Overigens is, 
wat de methodiek betreft, veel nog onzeker. De felle discussie rond de 
persoon van de Amerikaanse evangelist Billy Graham heeft dit wel zeer 
duidelijk gedemonstreerd en eigenlijk meer vragen wakker geroepen 
dan beantwoord.87

Het gevoel van urgentie dat uit al deze gedachtewisselingen over evangeli-
satiewerk sprak is opvallend. De oorlog leek binnen de kerken tot het besef 
te hebben geleid, dat er in actie gekomen moest worden voordat het te laat 
was. Zorgen over ontkerkelijking die latent al jarenlang bestonden kwamen 
aan de oppervlakte, waarbij een gevoel heerste alsof het nu of nooit was als 
het om evangelisatie ging. Degenen die het evangelisatiewerk wilden stimu-
leren, leken de naoorlogse periode als een kantelpunt te beschouwen. Het 
was nog niet te laat om Nederland voor het evangelie terug te winnen, maar 
dan zouden de kerken wel in actie moeten komen. Zo gaf F.W. Grosheide op 
het evangelisatiecongres aan dat er kort na de oorlog meer waardering voor 
de kerken bestond, wat de kerk kansen bood. Tegelijkertijd waarschuwde 
hij echter voor de toekomst.

Er is ook een rekenen met den godsdienst als sociologisch verschijnsel. 
Men doet er zelf wel niet aan, maar de religie is er en zij moet er ook zijn. 
Toch late men zich niet misleiden. Het bedenken des vleesches is vijand-
schap tegen God. Het uit zich, waar het zich uiten kan. We kunnen de 
toekomst niet voorspellen, en we weten niet, wat de Heere over ons volk 
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brengen zal. Er zijn teekenen, die verontrusten. Het blijft waar, wat Prof. 
Kraemer eens schreef: Onze tijd zoekt het in het geloof in den mensch en 
geloof in den mensch moet eindigen in de loochening van God.88

Dat gevoel van urgentie had niet alleen tot gevolg dat kerken zich actiever 
opstelden, maar ook dat ze evangelisatiewerk meer naar zich toetrokken en 
meer onder eigen controle brachten. Daarbij kwamen ze echter terecht op 
het terrein van de religieuze verenigingen die al vanaf de negentiende eeuw 
het missionaire terrein domineerden.89

Te goedkope evangelisatie?

De grotere betrokkenheid van de kerken bij het evangelisatiewerk zal bij de 
vvhs en de bkv daarom gemengde gevoelens hebben losgemaakt. Enerzijds 
was het positief dat de kerken meer dan in het verleden hun taak op het 
terrein van evangelisatie erkenden en ook meer bereid waren hier energie 
en middelen voor ter beschikking te stellen. Aan de andere kant hadden de 
kerken het evangelisatiewerk in de vooroorlogse periode grotendeels aan 
verenigingen en andere vormen van particulier initiatief overgelaten, terwijl 
ze in de jaren vijftig soms tot concurrenten begonnen uit te groeien. Eén van 
de verenigingen die hier sterk mee te maken kreeg, was de gereformeerde 
vereniging ‘De Autozending’. Deze vereniging was in 1921 opgericht om met 
een speciaal voertuig door het hele land te evangeliseren. De wagen van de 
vereniging had een uitklapbare preekstoel waarop de evangelist kon staan en 
een geluidsinstallatie om liederen af te spelen. Met behulp van dit voertuig 
werd vooral geëvangeliseerd bij kermissen, markten en andere evenemen-
ten.90 De vereniging werd regelmatig door predikanten en evangelisatiecom-
missies benaderd om mee te werken aan missionaire activiteiten, maar na de 
oorlog namen deze aanvragen sterk af. Dat had onder meer te maken met 
het feit dat het ‘nieuwe’ langzaam van deze methode was afgesleten en dat 
deze vorm van evangelisatie alweer gedateerd begon te raken. Maar er was 
meer aan de hand; de vereniging merkte dat kerken de hulp van De Auto-
zending niet langer nodig hadden. Voor de oorlog werd de expertise van de 
vereniging op het gebied van evangelisatie vaak ingeroepen door kerken 
of commissies, terwijl die na de oorlog aangaven zelf wel evangelisatieac-
tiviteiten te kunnen organiseren. Zeker door grotere kerkelijke gemeentes 
werd de vereniging dan ook nauwelijks meer benaderd. Door afnemende 
financiële steun zou de vereniging in de jaren vijftig geleidelijk steeds meer 
in de problemen raken.91

   Ook de vvhs en de bkv merkten na de oorlog dat financiële steun voor hun 
activiteiten minder vanzelfsprekend werd. Dit terwijl de verenigingen na het 

06 Hoofdstuk 5 08-10-2014, 21:31264



265

heropstarten van hun activiteiten een voorzichtige groei in productie hadden 
weten te behalen, waardoor steun vanuit de achterban nodig was. Het was 
niet zo dat inkomsten van de verenigingen plotseling sterk terugliepen. De 
vvhs en de bkv kregen jaarlijks nog steeds enorme bedragen aan giften en 
contributies binnen, maar de achterban begon zich bij haar geefgedrag wel 
kritischer op te stellen. Vooral kerken en evangelisatiecommissies wilden 
steeds vaker weten op welke manier hun geld besteed zou worden, maar 
ook particulieren vroegen vaker om openheid over de financiën. Dit was 
een geheel nieuwe ontwikkeling voor de verenigingen. De vvhs had haar 
achterban voor 1940 nooit inzage geboden in haar financiële beleid. Cijfers 
over verspreide lectuur of binnengekomen giften werden nauwelijks open-
baar gemaakt. In de vooroorlogse periode werd dit geaccepteerd, maar in de 
loop van de jaren vijftig veranderde dit.
   Deze ontwikkeling maakte een grotere controle van het beleid door de be-
sturen noodzakelijk. Bij de vvhs vroeg bestuurslid prof. H.J. Hellema in 1948 
bijvoorbeeld dringend om een begroting. Hellema, hoogleraar belastingrecht 
aan de vu en vanaf 1952 ook Eerste Kamerlid voor de arp, was sinds kort 
lid van het bestuur van de vvhs dat nog steeds grotendeels uit predikanten 
bestond. Met hem had de vereniging niet alleen een bekende naam binnen 
het bestuur gehaald, maar ook meer gespecialiseerde kennis op het gebied 
van financieel beleid. Dat paste binnen het bestuursvoornemen om meer 
zicht op de gang van zaken te krijgen, omdat het beleid tot dan toe vrijwel 
uitsluitend door Marinus Heule was bepaald. Meer dan een voorzichtige 
hervorming was het echter niet. Pas bij het vertrek van beide Heules eind 
jaren vijftig, zouden ingrijpendere hervormingen doorgevoerd worden.92

   Naast de roep om meer openheid, werden de verenigingen bovendien ge-
confronteerd met een kritischere houding ten opzichte van hun materialen. 
Zoals de bkv al had geconstateerd, was de mens in de jaren vijftig anders dan 
die uit het verleden. De verenigingen probeerden daarom met nieuwe trak-
taten de moderne mens te bereiken, wat bij de achterban echter niet altijd in 
goede aarde viel. De bkv klaagde eind jaren vijftig over een ‘actie van enkele 
predikanten tegen lectuurverspreiding’, die een grote belemmering voor 
het werk van de bkv gevormd zou hebben. Waaruit deze actie bestond en 
welke kritiek er op de uitgaven geleverd werd wordt uit de bronnen helaas 
niet duidelijk. Wel liepen de aanvragen voor lectuur merkbaar terug.
   Hoewel de vvhs terughoudender was met vernieuwing van de uitgaven, 
kreeg ook zij te maken met negatieve geluiden. Zo schreef de gereformeerde 
predikant Catrinus Mak, van wie het levensverhaal door zoon Geert werd 
beschreven in De eeuw van mijn vader, nogal smalend over de uitgaven van 
de vvhs: ‘ik denk aan de smakeloze schilden van de kalenders en de vele 
snertverhaaltjes erbij, aan een brochure, waarbij je naïef de methode wordt 
aangezegd om je kerk in een half jaar of 10 maanden te verdubbelen in ge-
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tale (!), enz. enz.’93 De kritiek in de christelijke pers richtte zich vooral op 
Amerikaans getint evangelisatiemateriaal, waarmee de vvhs halverwege de 
jaren vijftig had geëxperimenteerd. In 1955 maakte Marinus Heule een reis 
naar de Verenigde Staten, waar hij inspiratie voor nieuwe evangelisatielec-
tuur opdeed. In de nieuwe folders lag de nadruk sterker op beeld dan bij 
de oude traktaten, die hoewel voor hun tijd fraai geïllustreerd toch de tekst 
centraal hadden staan. In de meer Amerikaans getinte uitgaven domineerde 
het beeld echter, waarbij de boodschap slechts in korte begeleidende teksten 
werd overgebracht. Bij verschillende recensenten viel dit materiaal niet in 
de smaak. Het materiaal was volgens hen zelfs slecht voor het imago van 
de kerken en het christelijk geloof, waardoor de vvhs de evangelisatie niet 
bevorderde maar er eerder afbreuk aan deed.
   Een voorbeeld was een foldertje die de vvhs had uitgegeven met daarin 
een serie babyfoto’s en bijschriften als ‘God is liefde, waarom maakt men dan 
oorlog?’ en ‘Zouden de mensen die de Here Jezus liefhebben niet gelukkiger 
zijn? Ja!’ In een andere folder werd bij een babyfoto het bijschrift geplaatst: 
‘Lachend opent hij zijn mond, straks gaat hij lekker eten. Maar weet u, dat 
als hij ouder wordt, hij zijn gebed niet mag vergeten. Laat gij uw kind bid-
den?’94 J.J. Buskes ergerde zich aan deze manier van evangeliseren en schreef 
erover in zijn bekende column ‘Terzijde’ in het tijdschrift De Waagschaal. 
Hij vond de folder hypocriet en vond dat er misbruik werd gemaakt van de 
onschuldige foto’s van de kinderen. ‘Wanstaltiger evangelisatielectuur heb 
ik in geen tijden gelezen. Als we de mensen voorgoed van God en chris-
tendom vervreemden willen moeten we zulke traktaatjes verspreiden. Het 
allerergste vond ik de […] laatste plaatjes, met de onderschriften “Ik houd 
van dieren” en “Ik houd niet van mensen die de Here Jezus niet liefhebben”. 
Dat laatste jochie moest een pak voor zijn broek hebben.’95 Buskes vond het 
weliswaar sympathiek dat de vvhs haar materiaal gratis verspreidde, maar 
als dat tot de uitgave van dergelijke folders leidde kon daarmee volgens 
hem beter gestopt worden. ‘Zonder enige geldelijke vergoeding? Dit is dus 
goedkope evangelisatie. Mij is zij te goedkoop. […] In het bestuur van deze 
vereniging zitten alle mogelijke bekende dominees. Mag ik hen met de meeste 
klem vragen, er voor te zorgen, dat aan de Bijbel en de kerk de hoon om dit 
soort evangelisatie bespaard blijft?’96

   Ook Catrinus Mak nam de nieuwe evangelisatiefolders in Witte Velden 
onder vuur. Hij noemde de uitgaven van de vvhs ‘het evangelisatiewerk-
geen-dienst-bewijzende uitgaven in massaproduktie verspreid’97. Zijn kri-
tiek was echter niet alleen inhoudelijk, ook met de verspreidingsmethoden 
van de vereniging had hij moeite. De gratis verspreiding door de vereniging 
kwam sympathiek over maar bracht de verspreiders in een lastig pakket. ‘Een 
erg vervelende methode voor hen, die “gratis” b.v. tienduizend kalenders 
moeten zien kwijt te raken en daarbij vooral zorgen, dat er “vrijwillig” nog 
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heel wat busjes aan giften terugkomt.’98 Ondanks zijn scherpe bewoordin-
gen was hij er van overtuigd dat de vereniging goede bedoelingen had. ‘We 
speuren er een ijver en liefde achter voor de zaak van Gods koninkrijk, die 
ons tot voorbeeld is. We hebben ook dank en eerbied in ons hart voor deze 
vereniging en hun leiders, wetende, dat het hun in genen dele om winstbejag 
te doen is, integendeel.’99 Hij had echter het gevoel dat de vereniging slecht 
georganiseerd was en maar op goed geluk uitgaven op de markt bracht. 
Daarom trok hij toch de harde conclusie dat ‘indien daar geen reorganisatie 
en daadwerkelijke bestuurscontrole plaats vindt, de tijd gaat aanbreken om 
steun aan deze vereniging te onthouden’.100 Mogelijk ontnam deze harde 
kritiek de vvhs de lust tot verder experimenteren met vernieuwing van de 
uitgaven, en verklaart het gedeeltelijk waarom de vereniging op dit terrein 
uiteindelijk minder veranderingsgezind was dan de bkv.

Opnieuw onder de loep genomen

De harde kritiek, vooral het commentaar van Mak dat op wanbestuur bij 
de vvhs leek te duiden, trok de aandacht van het Centraal Archief en In-
lichtingenbureau inzake Maatschappelijk Hulpbetoon, dat voor de oorlog 
al onderzoek naar de vereniging had gedaan. Het Centraal Archief had toen 
onderzocht of de fondsenwerving van de vvhs wel aan de regels voldeed. 
Uiteindelijk hadden ze het onderzoek moeten sluiten met de conclusie dat 
fraude of misbruik in de boeken niet kon worden aangetoond. Dat had haar 
wantrouwen tegenover de vereniging echter nooit volledig weggenomen en 
zij was de vvhs altijd kritisch blijven volgen.
   Kort na de oorlog bleek dat door veel verenigingen collecten waren aan-
gevraagd. Er bestond grote behoefte oorlogsslachtoffers bij te staan en de 
wederopbouw te steunen, terwijl tegelijkertijd verenigingen die in de oorlog 
hun werk grotendeels hadden moeten staken hun activiteiten weer wilden 
oppakken. Daar was geld voor nodig, wat ervoor zorgde dat er grote aantallen 
verzoeken voor vergunningen voor collecten binnenkwamen bij gemeen-
tes. Die wilden de overvloed aan collectes echter graag indammen, waarbij 
het Centraal Archief een belangrijke adviserende rol speelde. Het Centraal 
Archief keek daarbij soms zeer kritisch naar de aanvragende organisaties, 
zeker wanneer die in het verleden al in negatieve zin bij het Centraal Archief 
opgevallen waren. Daarom adviseerde ze in 1946 aan de overheid om geen 
vergunningen aan de vvhs te verlenen voor het houden van collectes. Uit 
het dossier van de Amsterdamse Armenraad bij het Stadsarchief Amsterdam 
blijkt dat dit negatieve advies vooral gebaseerd was op informatie van de 
armenraad in Alkmaar. Die had twijfels geuit over de vraag of de opbrengst 
van de collectes wel volledig aan de bijbelverspreiding ten goede kwam. 
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In een gesprek waarin de vvhs erop aandrong de reden van de geweigerde 
vergunningen te krijgen, werd echter aanvankelijk verteld dat de maatregel 
uitsluitend genomen was om het aantal collectes te beperken. Later moest 
een medewerker van de Armenraad echter toegeven dat er meer speelde en 
ook dat een deel van de informatie waarop het Centraal Archief zich baseerde 
mogelijk onjuist was.101

   Desondanks bleef het Centraal Archief de vvhs kritisch volgen. Zodra de 
negatieve recensies over de vvhs in de christelijke pers verschenen, was dit 
voor haar dan ook aanleiding om opnieuw een uitgebreid onderzoek naar 
de vvhs in te stellen. Het Centraal Archief gaf de inmiddels tot Sociale Raad 
omgedoopte Armenraad in Amsterdam de opdracht om dit onderzoek uit te 
voeren. Dit keer moest de zaak tot de bodem worden uitgezocht. De Sociale 
Raad schreef daarom verschillende personen en organisaties aan, die inlich-
tingen over de vvhs zouden kunnen verschaffen. Tot de benaderde organi-
saties behoorde onder meer het Verband van Evangelisatiecommissies en de 
Deputaten voor Evangelisatie van de Gereformeerde Kerken in Nederland. 
Het Verband van Evangelisatiecommissies was in 1928 opgericht om het 
werk om het werk van de verschillende plaatselijke evangelisatiecommissies 
van de Gereformeerde Kerken in Nederland beter te kunnen afstemmen en 
adviseerde over de opbouw van het evangelisatiewerk en methodieken die 
daarvoor gebruikt konden worden. Er werd nauw samengewerkt met zon-
dagschoolvereniging ‘Jachin’ en traktaatgenootschap ‘Filippus’. Het Depu-
taatschap voor Evangelisatie werd in 1946 opgericht, omdat geconcludeerd 
werd dat het evangelisatiewerk nog steeds te versnipperd was, en paste 
daarmee in de ontwikkeling waarbij de kerken het evangelisatiewerk na de 
oorlog meer in eigen hand namen. Langzamerhand zou het deputaatschap 
een groot deel van de taken van het Verband van Evangelisatiecommissies 
overnemen, tot dit in 1962 werd opgeheven. Op het moment dat de Sociale 
Raad haar onderzoek naar de vvhs uitvoerde werkten beide commissies 
samen.102

   Het Verband voor Evangelisatiecommissies en de Deputaten voor Evan-
gelisatie stuurden de Sociale Raad een brief waarin ze aangaven dat ze niet 
veel over de fondswerving van de vvhs konden zeggen, omdat ze daar 
onvoldoende informatie hadden. In de brief lieten ze twijfel doorschemeren 
over de vraag of een onderzoek naar de vvhs eigenlijk wel binnen de taak-
stelling van de Sociale Raad viel. Daardoor reageerde het Verband enigszins 
terughoudend, maar liet desondanks merken kritisch tegenover de vvhs 
te staan. ‘Een van onze ergernissen betreft het punt, dat men van het gel-
delijke beheer tot dusver nooit rekenschap gaf aan kerken, donateurs enz. 
Het jaarverslag geeft geen overzicht van inkomsten en uitgaven, noch enige 
balansrekening.’103 Zij hoopten daarom dat de vereniging zowel ‘geestelijk 
als financieel gesaneerd’104 zou worden. Volgens de brief had het Verband 
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al geprobeerd om druk op de vereniging uit te oefenen. ‘De zaak is, mede 
ten gevolge van onze kritiek, wel zeer gereorganiseerd. De oude heer Heule, 
die alles in handen had en hield, is afgetreden.’105 Marinus Heule was inder-
daad kort voor deze brief werd verstuurd afgetreden. Het is echter de vraag 
in hoeverre dit aftreden een reactie was op de druk van het Verband van 
Evangelisatiecommissies en Deputaten voor Evangelisatie. Marinus kampte 
al langer met gezondheidsproblemen en was daarom opgevolgd door zijn 
zoon Carel, maar hij bleef nog jarenlang op de achtergrond bij het werk van 
de vereniging betrokken.
   Het Verband probeerde in haar brief aan de Sociale Raad te benadrukken 
dat het de vvhs niet van financiële malversaties of verduisteringen verdacht. 
‘Wij geloven niet aan kwade trouw, of verduisteringen, wel aan dictatoriaal 
beheer.’106 Helaas valt niet meer te achterhalen waarop het Verband deze 
visie over de vvhs en de persoon van Marinus Heule precies baseerde.107 Dat 
geldt ook voor de informatie van andere tipgevers van de Sociale Raad. In het 
dossier zit bijvoorbeeld een kort, ongedateerd briefje, waarvan de schrijver 
minstens zo kritisch was over de vereniging als het Verband. Voor Marinus 
Heule, over wie hij ‘na het uitbreken van den grooten oorlog geruchten om-
trent een niet onbaatzuchtig functiewaarnemen van den Van den Heule [sic] 
uit de Verg. tot Verspr. der H.S. opving…’108, had hij weinig goede woorden 
over. Het is helaas onmogelijk te achterhalen op welke geruchten (en zelfs 
op welke oorlog) de schrijver van dit briefje doelde.109 De schrijver van het 
briefje moest echter toegeven dat hij voor zijn informatie afhankelijk was 
van anderen, omdat hij zelf kennelijk teveel op afstand van de vereniging 
stond. Hij scheef dat hij een zekere ds. Mulder benaderd had, die vanuit zijn 
studietijd contacten met de familie onderhield (waarschijnlijk met een van 
de zoons of schoonzoons van Marinus die net als Mulder predikant waren). 
Dominee Mulder bleek niet bepaald positief te zijn over Marinus Heule, 
terwijl zijn broer Hendrik volgens hem wel goed bekend stond. Feitelijke 
informatie over misstanden bij de vvhs werden echter niet aangedragen. 
Het is opmerkelijk dat de Sociale Raad een briefje aan het dossier heeft toe-
gevoegd, dat zo duidelijk op geruchten en informatie van derden gebaseerd 
was.110

   Om ook de visie van de vvhs mee te nemen in het onderzoek, benaderde de 
Sociale Raad vvhs-bestuurslid prof. Folkert de Roos. De Roos was econoom 
en sinds de oprichting van de economische faculteit in 1949 als hoogleraar 
aan de Vrije Universiteit verbonden. Hij schreef enkele studies over het 
Nederlandse bankwezen en internationale handelsbetrekkingen, en was 
pas sinds kort lid van het bestuur. Mogelijk vormde een opmerking over 
De Roos in de brief van het Verband van Evangelisatiecommissies en Depu-
taten voor de Sociale Raad de aanleiding juist hem te benaderen. Volgens 
het verband was De Roos namelijk in het bestuur gevraagd om het imago 
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van de vvhs op te poetsen. De Roos reageerde voorzichtig op het verzoek 
van de Sociale Raad, maar liet weten bereid te zijn mee te werken aan een 
onderzoek. Eerst wilde hij echter weten waarom de Sociale Raad zich be-
voegd achtte dit onderzoek uit te voeren, omdat de vvhs geen organisatie 
voor ‘maatschappelijk hulpbetoon’ maar een evangelisatievereniging was. 
Of deze kritische vraag de Sociale Raad heeft afgeschrikt, valt moeilijk na te 
gaan, maar het is opvallend dat men het onderzoek kort daarna heeft laten 
rusten. Verdere correspondentie met prof. De Roos of andere bestuursleden 
ontbreekt en in het dossier zit ook geen rapport over dit onderzoek. Het is 
ook mogelijk dat het vertrek van Marinus in de loop van 1957 een rol heeft 
gespeeld, misschien wilde de Raad het bestuur na dit vertrek de kans geven 
eerst zelf orde op zaken te stellen.111

Afscheid van de Heule’s

Het vertrek van Marinus in 1957 kwam niet onverwachts. Hij was de zeven-
tig al gepasseerd en hij kampte al langere tijd met gezondheidsproblemen. 
Langzamerhand had hij werkzaamheden over moeten dragen, zoals het lei-
den van de Paulusvereeniging en zijn functie als penningmeester van het 
bestuur. Gezien zijn leeftijd had hij allang met pensioen kunnen gaan, maar 
het was duidelijk dat hij moeite had zijn levenswerk los te laten. Toch was 
hij al eerder begonnen na te denken over zijn opvolging. Al in 1950 had hij 
zijn zoon Henk (1919-1986) gevraagd lid van het bestuur te worden, zodat er 
in ieder geval iemand namens de familie Heule bij de vereniging betrokken 
zou blijven. Het was echter duidelijk dat Henk zijn baan als predikant niet 
zou kunnen combineren met leidinggeven aan de vvhs, waardoor het onze-
ker was of hij op termijn alle taken van Marinus over zou kunnen nemen. 
Voorlopig bleef Marinus daarom de vereniging leiden, in 1955 was hij zelfs 
nog in staat een reis naar de Verenigde Staten te maken om daar inspiratie 
op te doen voor lectuurverspreiding.112

   In 1956 liep zijn gezondheid echter zo ver terug, dat duidelijk werd dat 
Marinus zich zou moeten terugtrekken. Het bestuur besloot dat dit het mo-
ment was om de organisatiestructuur van de vereniging eens goed onder 
de loep te nemen, omdat daaraan sinds de oprichting in 1913 feitelijk niets 
veranderd was. Doordat Marinus de dagelijkse leiding over de vereniging 
en een zeer belangrijke rol in het bestuur had, kon hij de gang van zaken 
bij de vereniging jarenlang domineren. Het leek het bestuur goed dat dit in 
de toekomst anders zou zijn. De kritische houding van de achterban en het 
onderzoek van de Sociale Raad speelden hierbij een rol, evenals situaties 
waarin de bestuursleden ervaren hadden slechts met moeite invloed op de 
besluitvorming uit te kunnen oefenen. Daarom stelde het bestuur voor een 
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moderamensysteem in te voeren, waarbij de directeur geen lid van het be-
stuur mocht zijn. De nieuwe directeur kon dan iemand uit de familie Heule 
zijn, terwijl in het bestuur nog maximaal één ander lid van de familie zou 
mogen zitten.113

   Deze voorwaarden hielden verband met het feit, dat Marinus inmiddels 
een andere zoon naar voren had geschoven om hem op te volgen. Zijn jongste 
zoon Carel (1928-2012) was na een jarenlang verblijf in het buitenland weer 
naar Nederland gekomen en zocht nog naar geschikt werk. Kort na de oor-
log was hij na het afronden van de middelbare school samen met een vriend 
naar Scandinavië gegaan, waar hij in de bosbouw gewerkt had. Daarna was 
hij naar Canada vertrokken waar hij een aantal jaar als houthakker had ge-
werkt. Halverwege de jaren vijftig keerde hij naar Nederland terug. Omdat 
hij nog geen werk had, zag zijn vader hem als de geschikte opvolger. Zoon 
Henk hoefde dan zijn baan als predikant niet op te geven en kon lid van het 
bestuur blijven, zodat er twee leden van de familie binnen de vereniging 
vertegenwoordigd zouden zijn. Het bestuur was er echter niet meteen van 
overtuigd dat Carel de geschikte persoon was om zijn vader op te volgen. Zijn 
werkervaring beperkte zich tot de bosbouw, maar op zakelijk gebied wilde 
het bestuur hem graag het voordeel van de twijfel geven. Wel vroeg men 
zich af of hij gezien zijn leeftijd en werkervaring voldoende ‘geestelijke er-
varing’ had om een evangelisatievereniging te kunnen leiden. Daarom werd 
voorgesteld naast Carel als zakelijk directeur ook een geestelijk directeur 
te benoemen. Door een tweede directeur aan te stellen kon bovendien het 
imago worden bijgesteld dat de vereniging vooral een familiezaak was.114

   Voor de post van geestelijke directeur werd de toenmalige voorzitter van 
de vereniging gevraagd, de gereformeerde predikant Gerrit Lugtigheid. Hij 
wilde de baan wel aannemen, maar tegelijk zijn werk als predikant voortzet-
ten. Daarom werd hem gevraagd een beroep naar een kleinere gemeente aan 
te nemen, omdat het te zwaar zou zijn het werk in zijn standplaats Zwolle met 
zijn taak bij de vereniging te combineren. De vereniging zou de terugval in 
loon compenseren. Lugtigheid accepteerde dit voorstel en nam een beroep 
van de Gereformeerde Kerk in Maarn aan. De opvolging leek daarmee zo goed 
als geregeld, maar al snel bleek dat het bestuur de gewenste hervorming van 
de organisatiestructuur niet zonder slag of stoot door kon voeren. Vooral 
het voorstel om maximaal één Heule tegelijk toe te laten tot het bestuur, 
leidde tot hoogoplopende discussies. Daar was namelijk een statutenwijzi-
ging voor nodig, waardoor de ledenvergadering met het besluit in moest 
stemmen. Henk Heule greep zonder overleg met de overige bestuursleden 
de ledenvergadering aan om erop te wijzen dat hij niet met de wijziging in 
kon stemmen. Volgens hem had de vereniging altijd prima gefunctioneerd 
en kon alles het beste bij het oude gelaten worden. De andere bestuursleden 
waren woedend over deze poging om de leden te beïnvloeden. De nieuwe 
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tekst van de statuten was vooraf met Henk besproken en hij had toen geen 
kritiek geuit. De bestuursleden keurden het feit dat Henk de ledenvergade-
ring had afgewacht om zijn punt te maken nadrukkelijk af.115

   Uiteindelijk werd een compromis gesloten waarbij de mogelijkheid werd 
opengelaten dat de beide directeuren toch lid van het bestuur zouden 
worden. Wel werd duidelijk in de statuten vastgelegd dat ‘de vereniging 
binnen en buiten rechte [wordt] vertegenwoordigd door 2 bestuursleden. 
Het bestuur is bevoegd de dagelijkse leiding op te dragen aan één of meer 
personen, al of niet bestuursleden, onder de titel van directeur, met zodanige 
bevoegdheid als bij aanstelling zal worden vastgesteld’.116 Het bestuur hield 
zich vanaf nu nadrukkelijk het recht voor de bevoegdheden van de directie 
vast te stellen, in plaats van alle verantwoordelijkheid aan de secretaris-pen-
ningmeester over te laten zoals in de oude statuten had gestaan. Bovendien 
gaf het bestuur scherp aan dat dit compromis ‘de uiterste grens is, waartoe 
het bestuur wil gaan.’117 Prof. F. de Roos dreigde dat als er weer bezwaren 
tegen de tekst zouden rijzen, het bestuur gebruik zou maken van artikel 7 
van de statuten en Henk af zou zetten. Die weigerde daarna enkele verga-
deringen te bezoeken, maar bleef uiteindelijk toch lid van het bestuur. Zijn 
broer Carel werd vervolgens zowel directeur als bestuurslid.118

Ook Hendrik Heule bleef tot op een leeftijd van ruim in de zeventig actief 
voor de bkv. Nog meer dan zijn broer leek hij moeite te hebben zijn ver-
eniging los te laten. Misschien had dit te maken met het feit dat hij geen 
opvolger binnen zijn familie kon vinden. Tot zijn verdriet had één van 
zijn zoons het geloof de rug toegekeerd, en ook zijn andere kinderen wa-
ren niet beschikbaar om hem als directeur op te volgen. Met zijn vertrek 
zou de band tussen de vereniging en de familie Heule daarom doorbroken 
worden. De wil was echter sterker dan het lichaam. In de loop van de jaren 
vijftig begon Hendrik in toenemende mate met gezondheidsproblemen te 
kampen, waardoor het bestuur steeds moeilijker vat op hem kreeg. Achteraf 
gezien gingen zijn geestelijke vermogens vooral in zijn laatste jaren bij de 
vereniging hard achteruit, hoewel het bestuur dat pas later wilde toegeven. 
Klaarblijkelijk had Hendrik zoveel invloed binnen de vereniging, dat hij als 
directeur aan kon blijven totdat zijn gezondheidstoestand hem uiteindelijk 
niet meer toestond te werken.
   Dat moment kwam in 1959. Kort daarvoor was de vereniging op zoek 
gegaan naar een assistent die een deel van Hendriks taken kon overnemen. 
Henk Prins, een jongeman die betrokken was geweest bij de oprichting van 
het Rotterdamse evangelisatiekoor De Interkerkelijke Jeugdevangelisatie, 
werd hiervoor aangenomen. Toen Hendrik vanwege zijn gezondheidspro-
blemen abrupt terug moest treden, werd Prins gevraagd de nieuwe directeur 
te worden, hoewel hij op dat moment nog maar kort in dienst was. Bij de 
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aanstelling van Prins als directeur kon Hendrik vanwege zijn gezondheids-
problemen al niet meer aanwezig zijn. Het is opmerkelijk dat de vereniging 
met Prins voor een jonge en relatief onervaren directeur koos. Het bestuur 
heeft waarschijnlijk meegewogen dat hij al enigszins was ingewerkt. Boven-
dien begon duidelijk te worden dat de bkv in de jaren zestig nieuwe wegen 
in zou moeten slaan. Oude evangelisatiemethoden sloegen niet langer aan 
en de financiële situatie van de vereniging begon wankel te worden. In de 
laatste jaren van Hendrik Heule was zelfs overleg gevoerd met de vvhs over 
samenwerking, maar de gesprekken daarover hadden door wrijvingen uit 
het verleden nauwelijks iets opgeleverd. Prins zou in de jaren zestig aan die 
gesprekken een nieuwe impuls geven.119

❧	❧	❧

Terugblikkend op de periode van 1945 tot 1959 valt op dat er veel verschui-
vingen in de werkwijze van de bkv en de vvhs waar te nemen zijn. De ver-
enigingen experimenteerden met film en nieuwe typen evangelisatiefolders, 
en lieten zich daarbij vooral door Amerikaanse voorbeelden beïnvloeden. 
Wat dat betreft valt een radicale verschuiving ten opzichte van de vooroor-
logse periode aan te wijzen. Terwijl tot in de jaren dertig de Britse invloed 
op de evangelisatielectuur van beide verenigingen had gedomineerd, leek 
die invloed na de oorlog vrijwel volledig weg te vallen ten gunste van de 
Amerikanen. De bkv zocht kort na de bevrijding naar financiële steun vanuit 
Amerika om haar activiteiten te kunnen hervatten, en schreef in haar lectuur 
bewonderend over de ‘technologisering’ in de jaren vijftig, die grotendeels 
door de Amerikanen werd mogelijk gemaakt.
   De vvhs had buitenlandse financiële steun niet nodig en hield wat meer af-
stand van de Amerikaanse invloed. Toch maakte Marinus Heule halverwege 
de jaren vijftig een reis naar de Verenigde Staten, om daar de stand van zaken 
op het gebied van evangelisatielectuur op te nemen. De in Amerika opgedane 
inspiratie zou uiteindelijk resulteren in de uitgave van de ‘baby-folders’, die 
door de christelijke pers kritisch ontvangen werd. Amerikaanse voorbeelden 
bleken dan ook niet zonder meer toepasbaar in de Nederlandse situatie. Veel 
sterker dan in het verleden het geval was geweest, toen de vvhs vertalin-
gen van Britse materialen op de Nederlandse markt had gebracht, bleek 
het Nederlandse publiek soms afwijzend te reageren op deze buitenlandse 
materialen. Hoewel de vvhs door de resultaten van dit experiment werd 
afgeschrikt, zou de vereniging uiteindelijk toch steeds meer Amerikaans 
materiaal gaan uitgeven. Deze verandering zou echter vooral in de jaren 
zestig voltrekken, toen Carel Heule zijn vader was opgevolgd. Hij zette een 
steeds commerciëlere koers in bij de vvhs, en legde daarbij veel contacten met 
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Amerikaanse uitgevers, waarschijnlijk mede gestimuleerd doordat hij enkele 
jaren in Canada had gewoond. In de laatste jaren onder Marinus Heule was 
het zo ver echter nog lang niet, al werd er in de jaren vijftig onmiskenbaar 
een Amerikaanse invloed op uitgaven van de vereniging zichtbaar.
   Het leggen van een te sterke focus op deze vernieuwingen en de Ame-
rikaanse invloed, zou echter een bedrieglijk beeld opleveren. Ondanks de 
duidelijk waarneembare veranderingen, was er in de periode na de oorlog 
sprake van een grote continuïteit. Al werd er af en toe geëxperimenteerd 
met uitgaven zoals de ‘baby-folders’, bij een vergelijking van de uitgaven 
van de vvhs voor en na de oorlog valt op dat de uitgaven niet opzienbarend 
van elkaar verschilden. In de jaren veertig en vijftig bleef de vvhs zich con-
centreren op het soort traktaten dat ze ook in de vooroorlogse periode had 
uitgegeven. Bij de bkv waren de verschillen groter, maar ook daar was de 
continuïteit minstens zo groot als de verandering. De belangrijkste publica-
tie van de bkv uit deze periode, De Bijbel in Vertelling en Beeld van Gesina 
Ingwersen, sloot naadloos aan bij de materialen die de vereniging in de jaren 
dertig had uitgegeven. Een serie folders over geloofshelden – zoals Luther, 
Calvijn en Spurgeon – die voor de oorlog was gestart, werd in de jaren veer-
tig voortgezet en liep waarschijnlijk door tot in de jaren zestig. Een zelfde 
ontwikkeling deed zich voor op het terrein van de vormgeving. Geleidelijk 
aan werd zichtbaar dat er meer mogelijkheden waren, bijvoorbeeld op het 
gebied van kleurgebruik, die door de verenigingen werden benut. Bij de 
uitgaven van de bkv valt op dat er in de folders met actuele thema’s zoals 
technologisering, massajeugd en emigratie, steeds meer met kleur gewerkt 
werd. Kleur werd niet langer uitsluitend toegepast voor illustraties van bij-
belverhalen, maar ook voor (soms humoristische) tekeningen die het verhaal 
van de auteur moesten onderstrepen. In andere uitgaven werd echter veel 
minder met kleur gewerkt, mogelijk om de kosten laag te houden. In dat 
geval zijn de uitgaven veel moeilijker van het vooroorlogse materiaal te 
onderscheiden.
   Veel veranderingen voltrokken zich dan ook geleidelijk. Zowel bij de vvhs 
als bij de bkv was er geen sprake van een heel ander uitgavenbeleid dan voor 
de oorlog, maar langzamerhand begonnen de verenigingen wel te experimen-
teren. Wel voltrok de verschuiving van Britse naar Amerikaanse inspiratie 
zich zeer abrupt. Juist omdat de Britse invloed voor de oorlog bij de vvhs 
en bkv zo wezenlijk was geweest, is het opmerkelijk dat die invloed meteen 
na 1945 volledig lijkt weg te vallen. De verenigingen zelf leken zich daar 
niet van bewust te zijn. Ook op de Amerikaanse invloed werd nauwelijks 
gereflecteerd; veranderingen in het uitgavenbeleid kwamen in bestuursver-
gaderingen slechts zelden aan bod en werden door de bestuurders niet als 
een koerswijziging ervaren. Gezien de na de oorlog dominante positie van 
Amerika op het wereldtoneel, lag een sterkere oriëntatie op Amerika voor 
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de hand, maar dat was geen bewuste keuze. De verenigingen hielden zich 
eerder bezig met wat paste binnen de Nederlandse situatie, zo stelden ze zich 
net als de kerken afhoudend op tegenover de Amerikaanse evangelisten en 
vooral tegenover hun methode van massa-evangelisatie. Door het bestuur 
van de bkv werd die vorm zelfs expliciet afgewezen. Voor de verenigingen 
was de toenemende concurrentie van de kerken op het terrein van evange-
lisatiewerk veel meer een ontwikkeling om bij stil te staan, maar ze beseften 
ondertussen wel dat de ‘mens van heden anders was dan die van vijftig jaar 
geleden’. Om aan die behoefte van het publiek te kunnen voldoen, leek een 
oriëntatie op het moderne Amerika in de jaren veertig en vijftig een natuur-
lijke zaak te zijn.
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Zowel de vvhs als de bkv gaf in de loop der jaren een grote verscheiden-
heid aan materialen uit. Naast de geïllustreerde bijbelgedeelten en traktaten 
waarmee de verenigingen hun werk begonnen, ging het om wandkaarten, 
beloningsmateriaal voor zondagsscholen, bijbelse kleur- en gebedenboekjes, 
ansichtkaarten en de dagblokkalenders, waarvan ieder jaar tienduizenden 
exemplaren werden verspreid. Wat het type uitgaven betreft weken beide 
verenigingen nauwelijks af van wat andere christelijke uitgevers op de 
markt brachten. Maar op het gebied van vormgeving en inhoud maakten 
de verenigingen eigen keuzes. Verschillende grote uitgevers, waaronder 
Callenbach, J.N. Voorhoeve en Kok te Kampen, bedienden aan het begin 
van de twintigste eeuw al een aanzienlijk deel van de markt voor religieuze 
lectuur. Toch lukte het zowel de vvhs als de bkv om zich tijdens het Inter-
bellum een plaats naast deze uitgevers te verwerven, waarbij ze beiden soms 
duizelingwekkende oplagen lectuur wisten te verspreidden. Zo meldde de 
vvhs tussen september 1931 en augustus 1932 meer dan 1500 bijbels, 299 
nieuwe testamenten, 59.696 ‘evangeliën’, 67.253 kalenders en meer dan 
370.000 beloningsplaatjes en bijbelbladen te hebben verspreid. Aantallen 
als deze tonen aan hoe groot de totale stroom aan christelijk drukwerk in de 
eerste helft van de twintigste eeuw moet zijn geweest.1

   Maar hoe zag deze religieuze lectuur er nu precies uit? Wat zijn de criteria 
om van een religieus traktaat te kunnen spreken? De vraag is ook of er in de 
loop van de tijd veranderingen in het materiaal zichtbaar werden, zowel op 
het gebied van de vormgeving als inhoud. Om daarvan een beeld te kunnen 
schetsen, is het noodzakelijk om eerst kort stil te staan bij de verschillende 
termen die voor religieuze lectuur werden gebruikt, variërend van vliegend 
blad en vlugschrift tot traktaat. Nadat deze begrippen zijn verduidelijkt, zal 
in dit hoofdstuk dieper worden ingegaan op de lectuur en het publiek dat 
de verenigingen daarmee probeerden te bereiken. Want wie waren de lezers 
en wat weten we over hun reacties op de uitgaven?

Hoofdstuk 6 

‘Welke vorm is de beste?’ 
Vorm, inhoud en verspreiding van het 
religieuze traktaat
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Traktaat, vlugschrift of vliegend blaadje?

Traktaatjes en andere massaal vervaardigde en goedkoop verspreide lectuur 
vormen boekwetenschappelijk gezien een grijs gebied. In tegenstelling tot 
literaire vormen als de roman, vallen dergelijke uitgaven moeilijk als her-
kenbaar genre te omschrijven. Niet alleen lopen vorm en inhoud van deze 
lectuur veel sterker uiteen dan binnen andere literaire genres, maar trak-
taatjes bevinden zich ook in het grensgebied tussen literaire, journalistieke 
en promotionele teksten. Sommige traktaten bevatten wetenschappelijke 
verhandelingen, terwijl anderen eerder als reclame zijn te omschrijven. 
Goedkoop verspreide lectuur wordt door het publiek bovendien op een 
andere manier behandeld dan ander drukwerk. Het zijn geen boeken waar-
voor de lezer moeite heeft gedaan een exemplaar naar eigen smaak en budget 
aan te schaffen, maar goedkope en vaak ongevraagd aangeboden lectuur, 
die door de ontvanger makkelijk voor andere doeleinden gebruikt of zelfs 
weggegooid kon worden. Het is daardoor moeilijk om de oplagecijfers van 
deze goedkope lectuur op waarde te schatten. Het kwam vaak voor dat trak-
taatgenootschappen bepaalde uitgaven jarenlang in hun catalogus hadden 
staan. Of dit een succesvolle uitgave aanduidde, of juist een publicatie die 
men maar niet kwijt kon raken, valt in dergelijke gevallen moeilijk na te 
gaan. In de gevallen waar wel cijfers over de verspreiding bekend zijn, vallen 
die echter eveneens moeilijk te interpreteren. Werd de verspreide lectuur 
wel door de ontvanger gelezen, of ongeopend weggedaan? En bereikten de 
uitgaven wel het beoogde publiek?
   De moeilijkheden van onderzoek op dit terrein, beginnen echter al wan-
neer we proberen vast te stellen wat een traktaat nu precies is. Bij analyse 
van lectuur van verenigingen als de vvhs en de bkv, duikt het probleem op 
dat de gebruikte termen – zoals ‘traktaat’, ‘brochure’ of ‘folder’ – kunnen 
verwijzen naar uitgaven die onderling sterk verschillen in vorm. Een traktaat 
kan zowel verwijzen naar een klein boekje, met kaft en bestaande uit meer 
dan twintig pagina’s, als naar een dubbelzijdig bedrukt blaadje met een tekst 
van niet meer dan dertig regels. Er kan al dan niet gebruik zijn gemaakt van 
illustraties, waarbij opvalt dat het gebruik van afbeeldingen in de loop van de 
twintigste eeuw toeneemt. De naam van de auteur en het jaartal van uitgave 
van traktaten worden meestal niet weergegeven (het laatste mogelijk met 
het oog op gebruik over langere periodes), maar er zijn veel uitzonderingen 
die deze regel bevestigen. Kortom, de vraag wat nu precies een traktaat is, 
en hoe het zich onderscheid van andere vormen als vlugschrift of vliegend 
blaadje, valt moeilijk te beantwoorden.
   Boekwetenschappers en historici hebben zeker oog gehad voor dit zeer 
diffuse genre, maar hebben zich in hun onderzoek tot op heden sterk gecon-
centreerd op vroegmoderne lectuur. Vooral het zestiende en zeventiende-
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eeuwse pamflet heeft de aandacht gekregen, als medium voor de verspreiding 
van (politieke) opinies onder een breed publiek. Piet Verkruijsse stelt in de 
bundel Het lange leven van het pamflet vast dat het begrip ‘pamflet’ niet te 
definiëren valt. ‘De vraag ‘wat zijn pamfletten?’ komt in de secundaire lite-
ratuur over dit onderwerp steeds weer aan de orde en iedereen komt tot de 
conclusie dat het begrip niet te definiëren valt, of men het nu inhoudelijk of 
formeel benadert.’2 Ook Roeland Harms stipt in zijn proefschrift Pamfletten 
en publieke opinie over massamedia in de zeventiende eeuw de moeilijkheden 
rond het begrip aan. ‘Pamfletten (of vlugschriften) kunnen moeilijk worden 
gedefinieerd. Het zijn meestal – maar niet altijd – gedrukte, niet-periodieke 
teksten, van een geringe omvang en met een persuasieve inhoud die betrek-
king heeft op de actualiteit. De definiëring wordt bemoeilijkt doordat in de 
Republiek in de zeventiende eeuw helemaal niet werd gesproken van een 
pamflet, maar van een blauwboekje, een liedje, een traktaat, of – als het een 
smaadschrift betrof – van een libel of paskwil.’3 Deze opsomming van in de 
zeventiende eeuw gebruikte termen toont aan, dat het diffuse karakter van 
goedkope lectuur een lange geschiedenis heeft. Betekenissen van termen 
zijn bovendien in de loop der eeuwen verschoven. In de negentiende eeuw 
werd het begrip pamflet algemeen gebruikelijk voor uitgaven die in de ze-
ventiende eeuw nog als traktaat werden betiteld, terwijl het begrip traktaat 
in negentiende eeuw steeds meer de betekenis van religieuze verhande-
ling kreeg en daarmee in smallere zin werd gehanteerd dan in voorgaande 
eeuwen. Begrippen konden daardoor in de loop van de tijd uitgroeien tot 
synoniemen, zonder dat exact duidelijk was hoe ze onderling afgebakend 
konden worden.4

   De observaties van O. Giraldo, die in 1967 een veelgebruikte definitie van 
de term ‘pamflet’ opstelde, zijn wat dat betreft veelzeggend. ‘Dat is trouwens 
in onze woordenboeken weerspiegeld, zodanig dat volgens deze het pamflet 
o.m. een vlugschrift, een schotschrift is; het vlugschrift een blauwboekje, een 
brochure; het blauwboekje een schotschrift; de brochure een vlugschrift; het 
traktaat een vliegend blaadje; en vliegende blaadjes vlugschriften zijn. Onze 
encyclopedieën houden pamflet, brochure en vlugschrift niet beter uiteen. Ze 
leren dat het ene zowel als het ander een konkreet feit, een aktuele kwestie 
behandelt, menen dat alleen pamflet voor schotschrift past, maar zijn het er 
niet over eens of vlugschrift of pamflet al dan niet een kort geschrift zou zijn.’5 
Giraldo legt daarmee de vinger op de zere plek, termen als ‘traktaat’, ‘vlug-
schrift’, ‘brochure’ en ‘folder’ zijn niet scherp afgebakend en lopen daarmee 
in elkaar over. Dat is ook terug te zien aan de manier waarop deze begrippen 
door christelijke uitgevers werden gebruikt. Bij de vvhs en de bkv werd 
meestal over traktaat gesproken, maar soms ook over vliegend blaadje. Na de 
oorlog worden bovendien meer termen gebruikt, naast traktaat verschijnen 
dan ook de termen brochure en folder, die het begrip traktaat uiteindelijk 

07 Hoofdstuk 6 08-10-2014, 21:31283



284

zullen verdringen. In de jaren vijftig werden de drie termen vooral bij de bkv 
door elkaar gebruikt, en is het vrijwel onmogelijk om aan te geven waar nog 
sprake was van een traktaat en waar van een folder. De introductie van het 
begrip ‘folder’ is op zichzelf een duidelijk aanwijzing voor de toenemende 
Amerikaanse invloed op Nederlandse evangelisatielectuur in de naoorlogse 
periode, maar werd aanvankelijk nauwelijks afgebakend ten opzichte van 
oudere termen. De wijziging in de terminologie leek dan ook niet in de 
eerste plaats samen te hangen met een verandering in de vorm of inhoud, 
maar vooral met het feit dat een term (zoals traktaat of vliegend blaadje) na 
verloop van tijd een ouderwetse klank kreeg.
   Dat aspect valt duidelijk terug te zien in een eerder aangehaalde uitgave 
van het Nederlands Godsdienstig Traktaatgenootschap (ngtg) uit 1920. 
‘Moet een nieuwe weg worden ingeslagen en in plaats van de Traktaten en 
Vliegende Blaadjes zoogen. Vlugschriften verschijnen, die ons, kinderen 
van dezen tijd, méér zullen bevredigen? […] Andere tijden eischen andere 
vormen. Maar welke vorm is de beste? Dat is en blijft de vraag.’6 Duidelijk 
is dat de bestuurders van het ngtg ervan uit gingen dat het trakaat en het 
vliegende blaadje gedateerd waren, en dat daarom beter voor een andere 
term gekozen kon worden. Wat zij in dit geval precies onder traktaten, 
vliegende blaadjes en vlugschriften verstonden, wordt echter niet duidelijk. 
In het algemeen lijkt het correct om de term ‘vlugschrift’ te beschouwen als 
een bredere algemene term voor goedkope en binnen korte tijd gedrukte 
uitgaven, terwijl begrippen als traktaat en vliegend blaadje een specifiekere 
vorm beschreven. In het geval van traktaten gaat het daarbij meestal om een 
verhandeling over een onderwerp, meestal religieus of politiek (maar soms 
ook medisch of wetenschappelijk), terwijl een vliegend blaadje verwees naar 
nog kortere uitgaven die uit slechts enkele losse vellen papier bestonden. Het 
bovenstaande citaat maakt echter duidelijk dat de termen niet altijd op deze 
manier werden gebruikt, maar door verschillende personen anders werden 
gedefinieerd. Daarnaast werd bovendien vaak simpelweg over ‘blaadje’ 
gesproken, als het ging om goedkope religieuze lectuur. Onder meer het 
Filippus Traktaatgenootschap gebruikte deze term vaak. Dat maakt het nog 
moeilijker in te schatten welke vorm of functie een uitgave precies had. Met 
het oog op leesbaarheid en overzichtelijkheid zal ik mij in deze studie hoofd-
zakelijk tot het begrip ‘traktaat’ beperken, dat in mijn bronnenmateriaal het 
meest gebruikt wordt. Waar dat in het kader van de beschrijving relevant 
is, zullen echter (voor zover mogelijk) specifiekere termen gebruikt worden. 
Interessanter dan de vraag of religieuze lectuur onder termen als traktaat of 
vlugschrift geschaard moeten worden, is echter hoe deze goedkope religieuze 
lectuur er in de praktijk nu uitzag. Aan welke kenmerken was de goedkope 
religieuze lectuur herkenbaar, en hoe veranderden deze in de loop van de 
tijd?
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vormgeving

Drukwerk op goedkoop papier
Religieuze traktaten werden gemaakt om op grote schaal en vaak gratis ver-
spreid te worden onder het publiek. De uitgevers hielden hun productie-
kosten daarom bewust zo laag mogelijk bij het drukken van deze uitgaven. 
Het meest kenmerkende aspect van de vormgeving van deze lectuur is dan 
ook het ‘goedkope’ uiterlijk. Traktaten werden gedrukt op dun papier, van 
matige kwaliteit. De omslagen waren aan het begin van de twintigste eeuw 
in de meeste gevallen eveneens van dun, vaak bruin papier. De boekjes 
waren in veel gevallen niet geïllustreerd, maar als er illustraties gebruikt 
werden dan meestal op de omslag. Pas rond de Tweede Wereldoorlog wordt 
de illustratie van dit genre uitbundiger. Zoals gezegd werd op de boekjes 
slechts bij hoge uitzondering een jaar van uitgave vermeldt. Doordat de 
boekjes vaak voor langere periodes gebruikt werden, is het ingewikkeld 
om de uitgaven juist te dateren. Ook de naam van de auteur wordt meestal 
niet genoemd, of hooguit onder pseudoniem of in verkorte vorm. Zo gaf het 
Filippus Traktaatgenootschap rond 1900 verschillende traktaten uit met de 
auteursnaam ‘Pekah’, waarachter P. Koster – die onder meer als colporteur 
voor de Commissie voor Zending onder Israel van de Christelijk Gerefor-
meerde Kerk had gewerkt – schuil ging.7

   Het materiaal dat aan het begin van de twintigste eeuw op de markt ver-
scheen, week daarmee niet veel af van de oudere religieuze traktaten. Net 
als in de negentiende eeuw zagen de boekjes er klein – het formaat kon 
variëren, maar vrijwel alle traktaten konden in de binnenzak worden mee-
genomen -, dun en wat grauw uit. De aantrekkingskracht van de boekjes 
was niet zozeer in het uiterlijk gelegen, maar moest van de tekst uitgaan. 
Wel werd doelbewust gebruik gemaakt van titels, om de nieuwsgierigheid 
van potentiële lezers te wekken. Zo gaf het Filippus Traktaatgenootschap 
een boekje uit met het levensverhaal van een schipper die wroeging kreeg 
over zijn smokkelactiviteiten onder de titel ‘Lek gevaren’. De gewetensnood 
van de schipper werd daarin uitgebreid verwoord:

Ernstig wees de predikant erop, wat met Van Dijken ging gebeuren. 
De laatste reis ging aanvangen! Kwam ‘t scheepke nu in behouden 
haven? Nog lag Van Dijken stil voor zich te kijken, totdat hij opeens 
uitbarstte: “Dominee, houd op! Ben totaal verloren. Mijn schip is lek 
gevaren, en er is voor mij geen hoop!” ‘t Snerpte door het vertrek… 
de wanhoopskreet van een verloren ziel. “Er is behoud voor ieder, die 
zijn zonden belijdt broeder.” “Maar niet voor mij, dominee. Ik ben te 
slecht. U weet niet, hoe slecht ik ben. Alle menschen denken nog ‘t 
goeie van me, zeg ze maar, dat Van Dijken een groot dief was…! Toen 
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kwam een relaas van zonden, waar niemand ooit een vermoeden van 
had gehad.8

In tegenstelling tot de indringende en soms zelfs sentimentele inhoud, was de 
vormgeving van de meeste traktaten aan het begin van de twintigste eeuw 
sober van aard. Kleur werd spaarzaam gebruikt, en raakte slechts geleidelijk 
meer in zwang. De gebruikte lettertypes waren klein, zodat zoveel mogelijk 
tekst in de blaadjes kon worden afgedrukt. Ondanks het feit dat de lagere 
klassen voor de evangelisatieverenigingen een van de belangrijkste doel-
groepen van de lectuur vormden, zullen minder geletterde lezers daardoor 
waarschijnlijk moeite hebben gehad met het lezen van de teksten.
   De vormgeving van de uitgaven van de vvhs en de bkv sloot aan bij dit 
algemene beeld, maar onderscheidde zich tegelijkertijd door een bescheiden 
luxe-element. Bij de oprichting van de vvhs sprongen in vergelijking met 
de lectuur van andere uitgevers vooral de geïllustreerde bijbelgedeelten in 
het oog. Niet alleen vormden de geïllustreerde bijbelgedeelten (in tegenstel-
ling tot geïllustreerde volledige bijbels) rond 1913 een nieuw product op de 
markt, maar ook was het uiterlijk ervan minder sober dan bij dit type lectuur 
gebruikelijk was. Sommige bijbelboekjes hadden een harde kaft en prenten 
in kleur. Dergelijke uitgaven vielen normaal gesproken niet in de categorie 
van goedkope religieuze lectuur bedoeld voor (gratis) verspreiding. Ook 
waren sommige boekjes iets dikker dan bij traktaten en andere goedkope 
lectuur de gewoonte was. De overige traktaten en andere materialen die de 
vvhs uitgaf, zoals de dagblokkalender, wandteksten en zondagsschoolmate-
rialen, lagen meer in lijn met de uitgaven van andere christelijke uitgevers. 
Dat was niet vreemd, zeker wat betreft de laatste categorieën, omdat daar 
een uitbundigere vormgeving, met ruim gebruik van illustraties en kleur al 
langer gebruikelijk was. Traktaten van de vvhs kregen zoals gebruikelijk 
was wel een sober uiterlijk, met een papieren kaft en gedrukt op zakfor-
maat. Maar ook hier leek voor iets steviger papier gekozen, niet voor de 
goedkoopste soort die op de markt was. Ten opzichte van traktaten van het 
Filippus Traktaatgenootschap zag de lectuur van de vvhs er daardoor toch 
iets minder goedkoop uit. Het blijft echter belangrijk te benadrukken dat 
de meeste verschillen in vormgeving subtiel waren, en dat de uitgaven van 
de vvhs nauw aansloten bij wat al op de markt voor christelijke lectuur 
verkrijgbaar was.
   Illustraties vormden vanaf het begin een belangrijk onderdeel van de 
vormgeving van de lectuur die de vvhs uitgaf. In de geïllustreerde bijbel-
gedeelten werd gekozen voor realistische afbeeldingen met taferelen uit het 
Heilige Land. Een van de illustratoren waarmee de vereniging vaak werkte 
was de kunstenaar Sipke van der Schaar, die getrouwd was met een zus 
van Marinus Heule. Voor Van der Schaar, die perioden kende waarin hij 
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weinig inkomsten had, vormden de geregelde opdrachten voor de vvhs een 
uitkomst. Een groot deel van zijn oeuvre bestaat dan ook uit materiaal dat 
voor de vvhs gemaakt was. Maar de vvhs maakte ook gebruik van het werk 
van andere kunstenaars, waarbij opvalt dat er onder meer prenten uit Britse 
(en mogelijk ook Amerikaanse) religieuze lectuur werden overgenomen.
   Dat toont niet alleen de invloed van de Scripture Gift Mission als inspira-
tiebron van de vvhs aan, maar paste ook bij de voorliefde voor realistische 
kunst over het Heilige Land die zich aan het eind van de negentiende eeuw 
onder protestanten (en overigens ook katholieken) had ontwikkeld. Een zo 
natuurgetrouw mogelijke weergave van de bijbelse taferelen en het dagelijks 
leven in het Heilige Land – dat in de beleving van velen sinds de tijd van 
Jezus nauwelijks veranderd was, en afgezien van de islamitische elementen 
in de negentiende eeuw dus nog steeds een betrouwbaar beeld bood van 
hoe het leven er in bijbelse tijden moest hebben uitgezien – werd daarbij 
van groot belang geacht. Sommige uitgevers van religieuze lectuur, zoals de 
sgm, stuurden daarom kunstenaars naar Palestina om daar inspiratie op te 
doen voor hun bijbelse illustraties. Een bekende kunstenaar in dit genre was 
de Brit Harold Copping, waarvan Hendrik Heule regelmatig afbeeldingen 
gebruikte in uitgaven van de bkv. Het genre beperkte zich echter niet tot 
de Angelsaksische wereld. Ook in Nederland en andere Europese landen 
(onder meer Duitsland) werd door christelijke uitgevers een grote hoeveel-
heid illustratiemateriaal in deze stijl uitgebracht. Doordat dergelijk illustra-
tiemateriaal veel minder dan tekstuele uitgaven aan een nationale context 
gebonden waren, bestond er bovendien een levendige internationale handel 
in bijbelse afbeeldingen. Nederlandse uitgevers namen geregeld Britse of 
Amerikaanse ( en soms ook Duitse en Franse) illustraties over, maar evengoed 
werden Nederlandse illustraties aan het buitenland verkocht.9

   Veel van dit geïllustreerde materiaal was in eerste instantie gericht op 
kinderen. Dit gold vooral voor de zondagsschoolmaterialen, zoals de belo-
ningsplaatjes die kinderen meekregen wanneer ze een bijbeltekst of psalm-
vers correct uit het hoofd hadden geleerd en lesmateriaal waarmee werd 
geprobeerd kinderen een beeld bij de bijbelverhalen te geven. Daarvoor wer-
den onder andere schoolplaten gebruikt, die aan de wand konden worden 
opgehangen en vaak een grote hoeveelheid details lieten zien. Zo waren er 
afbeeldingen van de tabernakel of het tempelplein, waarop alle voorwerpen 
die daarbij hoorden tot in detail waren getekend. Onder meer de bekende 
schoolplaten-illustrator J.H. Isings tekende een serie bijbelse platen, die ook 
aan het buitenland werden verkocht. Dergelijke platen werden overigens 
niet alleen op zondagsscholen gebruikt, maar ook in het christelijk onderwijs. 
In Nederland was aan het begin van de twintigste eeuw al een aanzienlijk 
aantal christelijke uitgevers actief, waaronder Callenbach, J.N. Voorhoeve, 
J. M. Bredee en de Nederlandse zondagsschoolvereniging. Voor volwasse-
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nen was zulk rijk geïllustreerd materiaal echter nog een zeldzaamheid, met 
uitzondering van de christelijke wandteksten en -platen.10

Religie voor aan de muur: van wandtekst tot dagblokkalender
De keuze van de vvhs om zich met haar geïllustreerde bijbelgedeelten aan-
vankelijk vooral op volwassenen te richten was dan ook vernieuwend. Toch 
besloot Marinus Heule na enkele jaren het aanbod van de vvhs te verbreden 
en ook zondagsschoolmaterialen uit te gaan geven. Kinderen zouden vanaf 
de jaren twintig altijd een belangrijk doelgroep voor de vereniging blijven 
vormen, en dat was terug te zien in het uitgavenbeleid. Voor hen versche-
nen onder meer kleurboekjes op zakformaat met bijbelse platen en kleine 
gebedenboekjes. De nadruk lag echter op het zondagsschoolmateriaal, en dan 
vooral op de beloningsplaatjes die zondagsscholen aan kinderen uitdeelden. 
Tijdens het Interbellum gaf de vvhs een grote hoeveelheid van dergelijke 
plaatjes uit. De beloningsplaatjes werden gedrukt op grote vellen, waaruit 
de prentjes later gestanst moesten worden. De meeste waren voorzien van 
bijbelse illustraties, maar net als andere uitgevers drukte de vvhs ook plaatjes 
met andere thema’s, vaak gerelateerd aan de schepping. Zo verschenen er 
vellen vol plaatjes van vogels of bloemen. De plaatjes konden door kinde-
ren worden gespaard en in kleine albums geplakt. Aanvankelijk werden 
de plaatjes nog in zwart-wit gedrukt, maar om de plaatjes zo aantrekkelijk 
mogelijk te maken, schakelde de vvhs al snel over op het gebruik van kleur 
ondanks de hogere kosten die hieraan verbonden waren.
   Voor de bkv vormden kinderen vanaf de oprichting een belangrijke doel-
groep, omdat de vereniging hoopte via kinderen aan het strand ook hun 
ouders te kunnen bereiken, die voor de vereniging op andere manieren vaak 
moeilijk te benaderen bleken. Ook voor de bkv vormden beloningsplaatjes 
voor zondagsscholen daarom een belangrijk product, waarbij de nadruk 
nog sterker dan bij de vvhs op bijbelse afbeeldingen gelegen was. Voor het 
geïllustreerde zondagsschoolmateriaal van de bkv werd vrijwel uitsluitend 
gebruik gemaakt van het werk van zowel Nederlandse als buitenlandse 
schilders. Hendrik Heule was een groot liefhebber van (religieuze) kunst 
en hield de selectie van illustraties voor uitgaven van de bkv daarom gro-
tendeels in eigen hand. Voor zijn vertrek als bestuurslid bij de vvhs heeft 
hij waarschijnlijk ook een sterk stempel op de illustraties in vvhs-uitgaven 
gedrukt. Het valt in ieder geval op dat er veel overeenkomst bestaat tussen 
de bijbelse afbeeldingen die de vvhs in de eerste decennia van haar bestaan 
gebruikte en die Hendrik later voor de bkv selecteerde. Hendrik gaf regel-
matig opdrachten aan kunstenaars om afbeeldingen voor de bkv te maken, 
waarvan hij de originelen na gebruik voor de vereniging toevoegde aan zijn 
eigen verzameling religieuze kunst. Sommige schilders, waaronder Klaas 
Pijlman en Cornelis Vreedenburgh, kende hij persoonlijk. Waarschijnlijk 
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heeft hij hen ontmoet in zijn woonplaats Laren, waar zich een schildersko-
lonie bevond. Maar Hendrik liet ook tekeningen maken door onder meer 
Nico Eekman, en maakte daarnaast veelvuldig gebruik van eerder versche-
nen bijbelse kunst. Zo plaatste de bkv veel prenten van de bekende Britse 
kunstenaar Harold Copping, die naam had gemaakt met illustraties voor 
uitgaven van de Religious Tract Society in London en de London Missionary 
Society. Vooral op de beloningsplaatjes van de bkv is een grote hoeveelheid 
van Coppings werk terug te vinden. 
   Beide verenigingen beperkten zich in de vooroorlogse periode echter niet 
tot traktaten en zondagsschooluitgaven, maar gaven een breder palet aan 
religieuze materialen uit. Vooral de vvhs breidde vanaf de jaren twintig 
haar assortiment sterk uit. Zo leerde Marinus zichzelf kalligraferen en begon 
zelf wandplaten te ontwerpen. Hij kalligrafeerde daarvoor bijbelteksten en 
liet die vervolgens op karton drukken. Wandteksten, kartonnen of houten 
borden voor aan de muur met daarop een bekende christelijke spreuk of 
bijbeltekst, waren een typisch religieus product dat aan het eind van de 
negentiende eeuw op de markt was verschenen. Verschillende Nederlandse 
uitgevers gaven sinds de laatste decennia van de negentiende eeuw wandtek-
sten uit, in meer of minder luxe varianten. In de woning van veel christelijke 
gezinnen hing dan ook een wandtekst aan de muur, die vaak bij de bruiloft 
cadeau was gekregen. De teksten vormden een huiselijke uiting van het 
geloof van de eigenaren, en herinnerden hen aan bijbelteksten die voor hen 
een bijzondere betekenis hadden. Marinus koos vooral voor de goedkopere 
wandteksten op karton, die echter kleurrijk gekalligrafeerd waren. De vvhs 
gaf echter ook enkele luxere houten exemplaren uit, waarvan sommige be-
kleed waren met zwart fluweel. Vanwege het uitgebreide aanbod, groeide 
de vvhs uit tot een belangrijke producent van christelijke wandteksten. De 
gekalligrafeerde teksten werden daarnaast gebruikt voor de productie van 
ansichtkaarten en boekenleggers. Dat assortiment werd snel uitgebreid met 
andere ansichtkaarten, waarvan de afbeeldingen konden variëren van lie-
felijke tekeningen van bloemen, landschappen tot ingekleurde babyfoto’s, 
maar die altijd van een bijbeltekst voorzien waren.
   Ten slotte gaf zowel de vvhs als de bkv een eigen dagblokkalender uit. 
Voor de vvhs was het één van de eerste producten naast de geïllustreerde 
bijbelgedeelten, en ook de bkv startte kort na haar oprichting met een eigen 
kalender. De tekst van de kalenders werd door leden van het bestuur geschre-
ven. Op ieder kalenderblad stond een korte meditatie bij een bijbeltekst. Op 
de achterzijde van het blaadje werd soms nog een aanvullende overpeinzing, 
een lied of andere korte tekst opgenomen. De vvhs liet jaarlijks tienduizen-
den exemplaren van deze scheurkalender drukken en zag haar kalender 
als evangelisatiemateriaal bij uitstek. De kalender werd daarom in sommige 
plaatsen gratis huis-aan-huis verspreid, hoewel er prijs werd gesteld op een 
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vrijwillige bijdrage, waarvoor de verspreiders altijd een klein collectebusje 
meekregen. Marinus zette voor de verspreiding van de kalender ook zijn 
eigen kinderen in, die hij langs de huizen stuurde om de kalenders weg te 
geven. De bkv verspreidde haar scheurkalender minder actief, maar bracht 
die eveneens uit in oplages die in de tienduizenden liepen. De hoge opla-
gecijfers zijn extra opmerkelijk, omdat de vvhs en de bkv zeker niet uniek 
waren met het uitgeven van een eigen kalender. In gereformeerde kringen 
zullen ze bijvoorbeeld zeker concurrentie hebben ondervonden van het ge-
reformeerde traktaatgenootschap Filippus. Ook andere uitgevers brachten 
kalenders op de markt, zodat de vraag rijst welk christelijk gezin in Neder-
land eigenlijk geen religieuze scheurkalender aan de wand had hangen in de 
eerste helft van de twintigste eeuw. Toch valt het daadwerkelijke gebruik 
van de kalenders moeilijk na te gaan. Zeker is echter dat dergelijke kalenders 
in Nederland op grote schaal werden verspreid tijdens het Interbellum.11

Filmplaatjes?! Amerikaanse invloed op het uitgavenbeleid
Terwijl het uitgavenbeleid van de vvhs in de vooroorlogse periode werd 
verbreed, veranderde er nauwelijks iets aan de vormgeving van de lectuur. 
Geleidelijk werd iets meer gebruik gemaakt van kleur en illustraties, maar 
de traktaatjes en zondagsschoolmaterialen behielden hetzelfde karakter. De 
uitgaven van de officieel in 1933 opgerichte bkv weken daar, althans wat 
de vormgeving betreft, nauwelijks van af. Omdat de traktaten van de bkv 
nadrukkelijk op een meer vermogend publiek gericht waren, dat zich vakan-
ties in de Nederlandse badplaatsen kon veroorloven, werd wel gekozen voor 
iets luxere papiersoorten. Ook gebruikte de bkv wat vaker illustraties op de 
omslagen van traktaten. Het onderscheid tussen het materiaal van de bkv en 
dat van de vvhs lag dan ook hoofdzakelijk op het inhoudelijke vlak.
   Rond 1945 wordt echter zowel bij de vvhs als de bkv een breuk in de vormge-
ving van de uitgaven zichtbaar. De oude traktaten en zondagsschoolmaterialen 
verdwijnen niet, maar er verschijnen nieuwe uitgaven op de markt, waarbij de 
vormgeving duidelijk aan belang heeft gewonnen ten opzichte van de tekst. 
Dat de tekst niet langer zo centraal staat als in de vooroorlogse periode, blijkt 
uit verschillende veranderingen. Zo worden er meer illustraties gebruikt om de 
aandacht van de lezer te trekken. De dominantie van de bijbelse afbeeldingen 
begint af te nemen, en er verschijnen nu ook humoristische tekeningen die 
de nieuwsgierigheid van het publiek moeten prikkelen. Daarbij wordt ook 
meer naar een aansluiting tussen de titel van het traktaat en de gebruikte il-
lustraties gezocht. Ook worden er steeds meer foto’s gebruikt om de lectuur te 
verlevendigen. In de vooroorlogse periode werd slechts bij hoge uitzondering 
gebruik gemaakt van foto’s, maar na de oorlog zijn ze steeds vaker terug te 
zien in de religieuze lectuur. In sommige uitgaven komt de nadruk daardoor 
zelfs meer op het beeld dan op de tekst te liggen.
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Maar de veranderingen op het terrein van de vormgeving beperkten zich niet 
tot een toename van illustraties. Opvallend is dat na de oorlog de teksten in 
evangelisatielectuur korter worden. Voor 1945 werden door verschillende 
christelijke uitgevers onder de term ‘vliegende blaadjes’ al wel beknopte 
evangeliserende teksten op de markt gebracht. Onder andere het Filippus 
Traktaatgenootschap gaf in de eerste helft van de negentiende eeuw regel-
matig dergelijke vliegende blaadjes uit, maar ook de vvhs en de bkv drukten 
soms korte teksten. De meeste vooroorlogse lectuur bestond echter toch uit 
traktaten van meerdere pagina’s in ‘boekvorm’. Na 1945 wordt daarente-
gen een duidelijke stijging van het aantal korte teksten zichtbaar, die op 
een strook papier gedrukt werden die twee- of driemaal werd gevouwen. 
Daarmee begon in feite de overgang van traktaat naar folder. Onder meer 
Filippus en de bkv maakte veel gebruik van deze vorm. Daarnaast valt ten 
slotte op dat teksten niet langer vrijwel uitsluitend met zwarte inkt werd 
gedrukt, maar dat er teksten in kleur (vooral groen en blauw) verschijnen. 
Dat laatste is vooral een weerspiegeling van toegenomen technologische 
mogelijkheden, maar past naadloos bij het grotere belang dat na de oorlog 
aan de vormgeving van evangelisatielectuur gehecht werd.
   Deze ontwikkelingen hingen nauw samen met een toegenomen oriëntatie 
op Amerika, zoals in het vorige hoofdstuk is duidelijk gemaakt. Daardoor 
vormt het jaar van de bevrijding een duidelijke breuklijn in het uitgavenbe-
leid van de vvhs en de bkv, al lag voor de verenigingen in de eerste jaren na 
de oorlog de nadruk nog vooral op het heropstarten van de productie, waar-
bij problemen als papierschaarste een sterk belemmerende factor vormde. 
Vanaf 1950 werd de Amerikaanse invloed op het evangelisatiemateriaal dat 
in Nederland verscheen echter steeds beter zichtbaar. Zoals gezegd vertrok 
Marinus Heule halverwege de jaren vijftig zelfs naar de Verenigde Staten, 
om daar met eigen ogen de stand van zaken op het gebied van evangelisa-
tielectuur op te nemen. Dit resulteerde onder meer in enkele baby-folders, 
waarop in de christelijke pers zoveel kritiek losbrandde. Dat maakte de 
vvhs zeker voorzichtiger met dergelijke experimenten, maar toch waren de 
baby-folders niet de enige uitgave uit deze periode die duidelijk een Ame-
rikaanse invloed had ondergaan. Zo verschenen er enkele mini-boekjes, met 
het formaat van ongeveer twee keer een pasfoto, waarin foto’s en hele korte 
stukjes tekst opgenomen worden. De titel van de boekjes moest de aandacht 
van het publiek trekken, zoals een foldertje met de enigszins misleidende 
titel ‘Film plaatjes’. Met die titel speelde het blaadje onmiskenbaar in op de 
toenemende populariteit van de film en bioscoop, maar de argeloze lezer die 
plaatjes van filmsterren verwachtte kwam bedrogen uit. De inhoud had een 
serieuze toon. ‘Als een snelfilm rollen de veranderlijke taferelen van het leven 
ons veel te vlug voorbij. Wij kunnen de wegvliedende dagen geen ogenblik 
tegen houden. Toch wordt in die korte spanne tijds, die zich uitstrekt tussen 
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de wieg en het graf, over iemands eeuwige bestemming beslist. Heeft U over 
die bestemming nagedacht?’12

   Ook schreef Marinus Heule in de naoorlogse periode enkele uitgaven voor 
de vvhs en de Paulusvereeniging, waarbij een meer Amerikaans getinte stijl 
duidelijk zichtbaar werd. Eén van de door de Paulusvereeniging uitgeven 
traktaatjes van zijn hand heette Vragen staat vrij en sneed allerlei levensvra-
gen aan.13 Er kwamen vertrouwde thema’s in aan de orde, zoals ‘is vloeken 
erg?’ en ‘de kerk brengt zegen’. De oorlog had echter ook duidelijk haar 
sporen achtergelaten in de keuze van de onderwerpen. Zo stelde Marinus 
vragen als ‘als God liefde is, hoe kan Hij dan een oorlog dulden?’ en ‘wat 
hebben 20 eeuwen van Christendom voor voordeel gebracht?’ Het opval-
lendste verschil ten opzichte van vooroorlogse uitgaven, lag echter op het 
gebied van de vormgeving. De tekst was verdeeld in korte hoofdstukjes 
van niet meer dan een pagina lang, die elk werden geïllustreerd door een 
paginagrote zwart-wit foto. In tegenstelling tot illustraties in vooroorlogse 
uitgaven, waren deze foto’s niet alleen ondersteunend, maar vertelden ze een 
deel van het verhaal. Zo was het gedeelte ‘ik heb de godsdienst niet nodig, 
ik red mezelf wel’ geïllustreerd met een foto van een rodeo-ruiter die uit het 
zadel was geworpen en door zijn paard werd aangevallen. De foto had als on-
derschrift de tekst ‘dit had hij niet verwacht en gedacht’ meegekregen, en is 
tevens een mooi voorbeeld van Amerikaanse invloed op de vormgeving van 
het traktaat. Die invloed werd eveneens zichtbaar in foto’s van filmsterren 
en artiesten die in het boekje opgenomen waren, overigens naast afbeeldin-
gen van kerken en een schilderij van Rembrandt. Dergelijke voorbeelden 
moeten echter niet de indruk wekken dat de vvhs radicaal een andere weg 
in was geslagen met haar uitgavenbeleid. De Amerikaanse invloed valt bij 
verschillende uitgaven duidelijk te herkennen, maar deze vormden voor de 
vereniging toch experimenten. Een groot deel van het materiaal dat de vvhs 
in deze periode uitgaf, lag in lijn met de vooroorlogse uitgaven. Dat gold 
zeker voor lectuur die vooral op de eigen achterban gericht was, zoals een 
babyboek voor christelijke ouders,14 waarin ouders de stamboom en eerste 
woordjes van hun kindje konden noteren, maar waarin ook nadrukkelijk 
werd gewezen op het belang van een christelijke opvoeding. Verder bleven 
er de vertrouwde zondagsschoolmaterialen, ansichtkaarten, wandteksten en 
de dagblokkalender waarvan nog steeds hoge oplagen werden gedrukt.
   Bij de bkv was de Amerikaanse invloed in de jaren vijftig in een groter deel 
van de uitgaven terug te vinden, waardoor het uitgavenbeleid van de bkv een 
groter contrast toont tussen de voor- en naoorlogse periode. De bkv stapte in 
de jaren vijftig steeds meer van het traktaat over op kortere evangelisatietek-
sten die op in tweeën of drieën gevouwen stroken papier werden gedrukt. 
Ook maakten ze veel gebruik van gekleurde tekst en pakkende tekeningen 
om de uitgaven te illustreren. Het pure evangelisatiemateriaal – in tegenstel-
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ling tot uitgaven die meer voor de eigen achterban bestemd waren, en waar 
de vvhs zich steeds sterker op begon te richten – bleef voor de bkv in de 
jaren veertig en vijftig centraal staan. Natuurlijk gaf ook de bkv materiaal uit 
dat eerder in christelijke gezinnen zal zijn beland, zoals de dagblokkalender 
en een serie traktaatjes over geloofshelden, maar de focus bleef nadrukkelijk 
op evangelisatie liggen. Opmerkelijk is echter dat, terwijl er in het totale 
uitgavenbeleid van de bkv na de oorlog meer verschuivingen zichtbaar 
werden dan bij de vvhs, de Amerikaanse invloed er tegelijkertijd subtieler 
tot uitdrukking kwam. De bkv experimenteerde niet met foto’s van baby’s, 
maar ook niet zozeer met miniboekjes zoals ‘Film plaatjes’. De vereniging 
richtte zich überhaupt minder op fotomateriaal dan de vvhs. Afgezien van 
de verschuiving van traktaat naar folder en het grotere gebruik van teke-
ningen en kleur, kwamen de Amerikaanse invloeden in de uitgaven van de 
bkv vooral in de inhoud tot uitdrukking.

inhoud

‘Het Woord van God laten spreken tot de consciëntie’
Hoewel de vormgeving op allerlei manieren werd gebruikt om een zo groot 
mogelijk publiek te bereiken en de aandacht van mensen te vangen, draaide 
het voor de vvhs en de bkv toch vooral om de inhoud van de traktaten. Het 
ging uiteindelijk om de boodschap die de verenigingen probeerden over te 
brengen. Maar wat hield die boodschap precies in, en hoe werd die in de lec-
tuur tot uitdrukking gebracht? Daarbij rijst ook de vraag of religieuze lectuur 
op inhoudelijk vlak even sterk werd beïnvloed vanuit de Angelsaksische 
wereld als de vormgeving, of dat de inhoud meer werd toegespitst op de 
Nederlandse situatie. In voorgaande hoofdstukken is al duidelijk geworden 
dat de Britse traktaten in het buitenland soms kritiek opriepen, omdat ze te 
‘Engels’ van aard zouden zijn en te weinig rekening hielden met culturele 
verschillen. Historicus William Mundt toont in zijn studie naar de Duitse 
traktaatbeweging in de negentiende eeuw aan dat de Engelse traktaten in 
Duitsland regelmatig als te ‘Engels’ werden omschreven.15 Deze kritiek viel 
echter ook in Nederland te beluisteren. Het Nederlandsch Godsdienstig 
Traktaatgenootschap gaf in de negentiende eeuw bijvoorbeeld net als de 
Duitse traktaatgenootschappen veel materiaal uit dat rechtstreeks aan de RTS 
of andere Britse uitgevers ontleend was. Het waren waarschijnlijk dergelijke 
traktaten, die de dichter-predikant Nicolaas Beets aanzetten tot het schrijven 
van een spottend vers over traktaatverspreiding.

   Op de eerste bladzijde, een die zich voor God niet buigt,
   En voor de Menschen leeft in allen boozen handel;
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   Reeds op de derde, een kind, geloovig, overtuigd;
   Een voorbeeld, op de vierde, in leer zoowel als wandel.16

De titel van het gedicht was ‘Engelsch traktaatje’, waarmee Beets duidelijk 
refereerde aan het materiaal dat door Britse traktaatgenootschappen werd 
uitgegeven. Beets stond zeker niet alleen in zijn kritiek dat dergelijke lec-
tuur een te zeer versimpelde beschrijving van de bekering bood. Het gedicht 
van Beets ging over negentiende-eeuwse lectuur. Gold dit echter ook voor 
traktaten uit de twintigste eeuw, of hadden uitgevers die inmiddels meer 
aangepast aan de Nederlandse omstandigheden? En aan welke eisen moest 
een evangeliserend traktaat dan voldoen?
   Het is interessant dat het onderwerp bijbel- en traktaatverspreiding uit-
gebreid aan de orde kwam op het eerder genoemde gereformeerde evange-
lisatiecongres dat in het voorjaar van 1913 werd gehouden, slechts enkele 
maanden voordat de vvhs werd opgericht. Op dat congres kwam onder meer 
de vraag aan de orde hoe een goed traktaat er uit zou moeten zien. Daarbij 
werden ook verschillende gangbare bezwaren tegen traktaatverspreiding 
besproken. Zo vonden sommigen dat traktaatverspreiding teveel veronder-
stelde dat de mens actief moest worden om anderen te bekeren, God zou 
zelf zijn uitverkorenen wel weten te redden. Anderen vonden dat bijbel- en 
traktaatverspreiding snel opdringerig werd, waardoor het aanbieden van 
een traktaat aanleiding kon worden voor Godslastering. Ten slotte werd 
traktaatverspreiding in gereformeerde kringen vanwege de grote invloed 
van de Britse evangelicals op de traktaatbeweging soms als ‘methodistisch’ 
beschouwd. Op het congres werd daarentegen sterk benadrukt dat trak-
taatverspreiding van ‘Gereformeerden oorsprong’ was, verwijzend naar de 
religieuze lectuur die in de vijftiende en zestiende eeuw tijdens de Reforma-
tie was verspreid. Door predikant J. Mulder, die de lezing over bijbel- en 
traktaatverspreiding verzorgde, werd dan ook vastgesteld dat deze vorm 
van missionair werk onmisbaar was. ‘Na […] enkele bezwaren tegen dezen 
arbeid onder de oogen te hebben gezien, spreken wij onomwonden uit: dat 
het verspreiden van Bijbels en Gereformeerde traktaten eisch is van onzen 
tijd. ‘t Is onze roeping, daarin werkzaam te zijn, eenerzijds om tegen te gaan 
de propaganda, die eveneens door traktaten en vlugschriften door het onge-
loof geschiedt, en anderzijds, omdat een aanzienlijk deel van ons volk door 
den rechtstreekschen arbeid der kerk nog zoo moeilijk kan worden bereikt, 
en zoo licht verleid wordt tot een onbijbelsch Christendom.’17

   Aan traktaten werd dus niet alleen belang gehecht, omdat ze het publiek 
met de bijbel en het geloof in aanraking brachten, maar ook als tegenwicht 
voor goedkope seculiere lectuur. Daarbij werd onder meer gedacht aan so-
cialistische blaadjes. Volgens Mulder moest een goed traktaat echter wel aan 
verschillende andere eisen voldoen.
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Uw traktaat spreke altoos van den Christus, dringe aan op waarachtige 
bekeering, stelle de kortstondigheid en den ernst des levens in het licht. 
Het spreke van de onmisbaarheid des gebeds en doe de noodzakelijkheid 
van Christus’ verzoenend lijden en sterven uitkomen. Men zorge voor 
een sprekenden titel, maar vóór alle dingen late uw traktaat het Woord 
van God spreken tot de consciëntie. […] Voorts zorge men voor bijzon-
dere traktaten ter bestrijding van de publieke zonden als drankmisbruik, 
vloeken, ontucht enz. Bij de waarschuwing tegen de zonden wijze men 
op de genade van onzen Heere Jezus Christus, die niet alleen de zonde 
vergeeft, maar ook kracht schenkt om tegen de zonde te strijden. Men 
bestrijde in traktaatvorm de beginselen van ongeloof en revolutie, men 
waarschuwe tegen slechte lectuur en verkeerde gezelschappen.18

Traktaten uit het begin van de twintigste eeuw vormden dan ook bepaald 
geen luchtige lectuur, maar hadden een zeer serieus karakter. Om de aan-
dacht van de lezer toch vast te kunnen houden bij de vermanende teksten, 
werd net als in de negentiende eeuw graag gebruikt gemaakt van waarge-
beurde verhalen, waarin de lezer zich kon herkennen of verplaatsen. Het Fi-
lippus Traktaatgenootschap benadrukte in verschillende van haar traktaten 
dat de auteur zich baseerde op het levensverhaal van iemand die werkelijk 
had geleefd. Zo schreef de eerder genoemde ‘Pekah’ in het traktaat Van twee 
turfgravers uit 1909: ‘Wij willen in deze bladzijden iets meedeelen van twee 
turfgravers, wier levensgeschiedenis ons eenigermate bekend werd, in de 
hoop en met de stille bede, dat deze mededeelingen door den Heere ook 
voor anderen ten zegen gesteld mogen worden.’19 De beschrijving van de 
hoofdpersonen in dergelijke verhalen was vaak inzichtgevend. Zo werd de 
achtergrond van een van de twee turfgravers met veel precisie geschetst: 
‘Reinders was opgevoed in een huisgezin, waarin geen vreeze Gods woonde, 
ofschoon zijn ouders toch ook niet tot de ongodsdienstigen of ruwen en 
openbare goddeloozen behoorden.’20

   Er is dan ook veel continuïteit zichtbaar tussen het negentiende eeuwse 
en begin twintigste eeuwse materiaal. Sterfbedscenes waren niet langer zo 
populair en de teksten werden iets beknopter, maar thema’s als armoede, 
ziekte en zonde kwamen in de verhalen veelvuldig voor, en in tegenstelling 
tot het door Beets bekritiseerde traktaatje liepen ze niet altijd simpelweg goed 
af. Een van de turfgravers uit het verhaal van Pekah was een gelovige man, 
die vanwege de grote armoede echter opstandig werd tegen God. Jarenlang 
moest hij niets van God weten, totdat hij op hoge leeftijd het geloof in God 
uiteindelijk hervond. Zijn tweede vrouw en verschillende van zijn kinderen 
bleven echter ongelovig, wat een waarschuwend karakter aan het verhaal 
gaf. Ook de titels van traktaten werden vaak gekenmerkt door een verma-
nende toon en laten zien dat traktaten vaak tegen specifieke zonden gericht 
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waren. Om er slechts enkele te noemen: ‘Door verkeerd gezelschap naar een 
ontzettend einde’, ‘Te slecht voor de duivel’, ‘Is dat nu zoo’n groot kwaad?’ 
of ‘Is er nog hoop voor een dronkaard?’ Maar er verschenen ook traktaten 
over onderwerpen als straatslenteren, kermisbezoek, eerbare vrouwenkle-
ding en de bioscoop.21

   Net als onder de Britse evangelicals werd ook in Nederland kermisbezoek 
sterk afgewezen door orthodoxe gelovigen (zowel binnen de gereformeerde 
kerken als onder orthodoxe hervormden). Het is opmerkelijk hoe vaak dit 
thema terugkeert in de traktaten. De kermis werd niet alleen als ‘werelds ver-
maak’ beschouwd, maar ook veroordeeld vanwege het vele drankmisbruik 
en het ongeregelde gedrag van bezoekers. In zijn studie naar negentiende 
eeuws vermaak in Goes haalt John Helsloot onder meer de hervormde predi-
kant D.P.M. Huet aan, die in 1880 in een ingezonden stuk over de Goesche 
kermis schreef: ‘Het is de geheele geest van de kermis, waarin alles erop toe-
gelegd wordt om door orgels, door straatdeunen, door cafés-chantants, door 
bedwelmende draaimolens de gemoederen in een toestand van opwinding 
en uitgelatenheid te brengen en alzoo voor alle verkeerheden open te zet-
ten.’22 Dezelfde afwijzing van kermisbezoek was echter ook in de twintigste 
eeuwse traktaten van onder meer Filippus terug te vinden.
   Voor de gereformeerden was het ten slotte belangrijk dat de te versprei-
den traktaten een gereformeerd karakter droegen. ‘Bijna onnoodig is het 
zeker, op te merken, dat uw traktaat Gereformeerd zij; – natuurlijk geen 
verhandelingen over Gereformeerde leerstukken, maar elk traktaat ademe 
een Gereformeerden geest. Alleen zóó kan het spreken van bekeering en 
heiligmaking, van de Schrift als Gods Woord en van het Verbond der genade. 
Voorts zij uw traktaat aanschouwelijk en levending in de voorstelling, na-
tuurlijk geschreven en vooral niet te lang.’23 Daarom maakten ze bij voorkeur 
gebruik van de lectuur van het gereformeerde Filippus Traktaatgenootschap. 
Bijbels werden echter van het Nederlands Bijbelgenootschap afgenomen, 
al bestond bij enkele deelnemers aan het evangelisatiecongres de voorkeur 
voor oprichting van een eigen bijbelgenootschap.24

   Hoewel Marinus Heule niet aanwezig was op het congres in 1913, kan hij zo-
als eerder gesteld door zijn vader of broer H.H.J. Heule die mogelijk wel tijdens 
de bijeenkomst aanwezig was, op de hoogte zijn gebracht van de besproken 
onderwerpen. Ook zal hij gezien zijn interesse voor evangelisatiewerk zeker 
de verslagen in de christelijke pers hebben gelezen. Werd dat zichtbaar toen 
hij in september 1913 zijn Genootschap voor Bijbelverspreiding oprichtte? 
Liet hij zich daarbij leiden door de visie op traktaatverspreiding die tijdens het 
congres was geformuleerd? Het is al eerder opgemerkt dat het opvallend was 
dat Marinus van het begin af aan nadrukkelijk voor een interkerkelijke organi-
satie koos en geen gereformeerde vereniging in het leven riep. Ook de lectuur 
die zijn genootschap begon uit te geven droeg geen specifiek gereformeerd 
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karakter. Bovendien werden in de traktaten de ‘beginselen van ongeloof en 
revolutie’ nauwelijks bestreden en kwamen zelfs onderwerpen als drankmis-
bruik en kermisbezoek in vergelijking met het Filippus Traktaatgenootschap 
slechts weinig aan de orde. Daaraan lag een bijzondere keuze op inhoudelijk 
terrein ten grondslag.
   Zoals gezegd behoorden de geïllustreerde bijbelgedeelten tot de oudste 
uitgaven van de vvhs (toen nog Genootschap voor Bijbelverspreiding). Het 
lag voor de hand dat deze geen specifiek gereformeerd karakter droegen, 
omdat ze uitsluitend de bijbeltekst weergaven, afgezien van een sporadisch 
voorkomende korte tekst met uitleg over het christelijk geloof op de binnen-
zijde van de kaft. Ook de andere lectuur die de vvhs uitgaf, zoals traktaatjes 
over kerkgang en tegen vloeken, waren echter grotendeels op bijbelteksten 
gebaseerd:

Dat het voor ons noodig is om naar de kerk te gaan, wordt ons duidelijk in 
Gods Woord geleerd, bijv. in Hebreen 10:25: “Laat ons onze onderlinge 
bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar 
elkander vermanen; en dat zooveel te meer, als gij ziet, dat de dag nadert.” 
In de kerk wordt ons Gods Woord gepredikt en als wij die prediking 
niet beluisteren, hebben wij ook geen zegen te verwachten. Hiervan 
lezen wij in Romeinen 10:14 en 17: “Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, 
in Welken zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in Hem gelooven, 
van Welken zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij hooren, zonder 
die hun predikt? Zoo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door 
het Woord Gods.” De Heere Jezus Zelf zeide in Lukas 11:28: “Zalig zijn 
degenen, die het Woord Gods hooren, en hetzelve bewaren.”.25

En in het traktaat Doe het nooit! schreef de auteur over vloeken:

Iedereen weet natuurlijk dat elk Land en Volk zijn “grondwet” heeft. 
Naar weet ge dat God ook een levenswet voor de menschen heeft ge-
geven en daarin staat: “Gij zult den naam des Heeren uw Gods niet 
ijdel gebruiken.” (Exodus 20:7) Het Nederlandsche volk doet echter in 
groote massa alsof het met die Goddelijke verordening heelemaal niet 
op de hoogte is. Dagelijks hoort men om zich heen vloeken, ja ‘t schijnt 
wel alsof er bijna geen volk ter wereld is, waar zoveel gevloekt wordt 
als juist ons ons volk. Soms doet het u zelfs denken aan wat er staat in 
Romeinen 3:13 en 14: “Hun keel is een geopend graf; hun mond is vol 
van vervloeking en bitterheid”.26

Met deze nadruk op het weergeven van bijbelteksten onderscheidde de vvhs 
zich van andere uitgevers. Natuurlijk baseerden ook de auteurs van uitge-
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vers als het Filippus Traktaatgenootschap en het Nederlandsch Godsdienstig 
Traktaatgenootschap zich op de bijbel en maakten ze regelmatig gebruik van 
bijbelteksten. Maar in de uitgaven van de vvhs beperkten de auteurs zich, 
afgezien van de dagblokkalender, zo veel mogelijk tot bijbelteksten.
   De traktaten vormden daardoor in veel gevallen in feite verzamelingen 
bijbelteksten rond een thema, die slechts met korte tussenzinnen door de 
auteur aan elkaar verbonden werden. Van de lezer werd hierdoor impliciet 
wel een degelijke bijbelkennis verwacht, omdat het anders niet meeviel de 
complexe teksten te lezen:

Bidden is nog iets anders dan woorden opzeggen, iets anders dan formu-
les herhalen. ‘t Ware bidden geschiedt met het hart, gelijk de Apostel 
Paulus spreekt: “en desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden te 
hulp, want wij weten niet, wat wij bidden zullen gelijk het behoort, 
maar de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En 
Die de harten doorzoekt, weet welke de meening des Geestes is, dewijl 
Hij naar God voor de heiligen bidt.”(Rom 8: 26,27) Die het Gebed des 
Heeren bidt, bedenke, dat het ‘t gebed is, van “Christus, die gestorven 
is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, 
die ook voor ons bidt” (Rom 8: 34), “waarom Hij ook volkomen kan zalig 
maken, degene, die door Hem tot God gaan, alzoo Hij altijd leeft om voor 
hen te bidden” (Hebr. 7: 25) “en indien iemand gezondigd heeft, wij 
hebben een Voorspraak bij den Vader, Jezus Christus den Rechtvaardige 
(1 Joh 2: 1). Daarom geeft ook het Onze Vader ons telkens weer nieuwe 
stof tot gebed, omdat in élk woord van dit gebed ons overvloedige stof 
ter overdenking wordt gegeven.27

Daarmee volgde de vereniging de lijn die in de uitgaven van de Scripture 
Gift Mission werd gehanteerd. Ook die waren zoveel mogelijk gebaseerd op 
bijbelteksten. Nadat de sgm in de jaren twintig had geëxperimenteerd met 
korte thematische bundels als Counsel and Comfort – dat door de vvhs als 
Raad en Troost werd uitgeven en overigens ook uitsluitend bijbelteksten 
bevatte – besloot de organisatie zich in het volgende decennium zelfs weer 
uitsluitend tot de uitgave van geïllustreerde bijbelgedeelten te beperken. De 
vvhs beperkte zich in tegenstelling tot de sgm niet volledig tot bijbelgedeel-
ten, maar bleef ook andere lectuur uitgaven, die echter steeds nadrukkelijk 
op de bijbel gebaseerd was. Dat wil overigens niet zeggen dat Marinus er 
op tegen was om andere vormen van lectuur te verspreiden – zoals de trak-
taatjes van Filippus bijvoorbeeld, het is zelfs mogelijk dat hij Filippus zo 
min mogelijk concurrentie wilde aandoen -, maar het toont wel aan hoeveel 
belang hij hechtte aan de pure verspreiding van het ‘Woord’. Deze lijn zou 
de vvhs tot na de oorlog blijven volgen.
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Een aantal van de geïllustreerde bijbelgedeelten, zoals de serie bijbelse pla-
tenboeken, was vooral voor kinderen bestemd. De verhalen werden voor 
de kinderen niet alleen herverteld, maar werden door de auteurs ook van 
extra uitleg voorzien.

De Heere Jezus heeft Zichzelf vaak vergeleken bij een schaapherder. Ook 
tegenwoordig, in sommige streken van ons vaderland komen er nog wel 
herders met kudden voor. Toch zien we het nu niet zoo vaak meer. In 
het Joodsche land echter, tijdens het leven van den Heere Jezus, waren 
er zeer veel van die menschen. Zij hadden een groote kudde schapen 
die zij verzorgden, natuurlijk met de bedoeling, om de door die dieren 
geleverde wol te kunnen verkoopen. […] Heel veel zou nog over het 
bedrijf van zoo’n herder verteld kunnen worden maar we willen eerst 
eens vragen, wat de Heere Jezus met die vergelijking bedoeld heeft. Nu, 
dat is duidelijk. De Heiland heeft gezegd: “Ik ben de goede Herder”. Hij 
is dus geen booze, die de schapen verwaarloost, of honger laat lijden, 
neen een goede Herder.28

Naast deze vrij luxe bijbelse platenboeken, met een harde kaft en verschil-
lende illustraties, verscheen later ook een soberder serie traktaten voor 
kinderen. De serie was gedrukt op dun papier en voorzien van minder il-
lustraties, waarschijnlijk om de kosten laag te houden. Wel werden op de 
kaft nostalgisch aandoende ingekleurde foto’s van kinderen gebruikt. De 
serie leek gericht op iets jongere kinderen:

Hoe vinden jullie dit boekje? Het ziet er mooi uit, niet? Het is een boekje 
met verhalen. Er staan verhalen in uit “ het grote Boek”: de Bijbel. […]De 
boeiende verhalen, die in de Bijbel staan, vertellen over vreemde landen 
en steden en over de mensen, die daar hebben gewoond. En dat gebeurt 
zo dat het net is of je er zelf bij bent. […] “In den beginne schiep God 
hemel en aarde”. Zo begint de Bijbel te vertellen. Nu moet je niet dadelijk 
vragen: wanneer is dat geweest? Je mag wel de vraag stellen: Is alles, wat 
er nu is, er dan niet altijd geweest? Neen, vertelt de Bijbel, maar God heeft 
alles, wat je ziet en ook heel veel dingen die je niet kunt zien, gemaakt. 
Hoe en wanneer? Daarvan wordt ons niet verteld. We weten alleen, dat 
de zon, de maan, de sterren, de planten, de dieren en de mensen er niet 
“zo maar vanzelf” gekomen zijn. Eerst bestaat er niets dan God alleen. 
En… ja, we kunnen het moeilijk anders zeggen, opeens is er de aarde. 
God roept de aarde te voorschijn. Eerst nog woest en leeg. Er groeit niets 
op: geen planten, geen dieren, geen mensen.29
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‘Pogen den inhoud van den Bijbel te laten spreken’
Zoals gezegd richtte de bkv zich op een heel ander publiek, dan de bestaande 
traktaatgenootschappen. Hoewel er af en toe enkele traktaten verschenen 
voor hen die maatschappelijk beter af waren, richtten de traktaatgenoot-
schappen zich toch hoofdzakelijk op de lagere klassen. Net als in Groot-
Brittannië vormden de arbeiders de groep over wie de meeste zorgen over 
geloofsafval leefden. De volksbuurten in grote steden vormden dan ook een 
belangrijk terrein voor de verspreiding van traktaten. Het contrast met het 
publiek waarop de bkv zich richtte springt daarbij direct in het oog. Strand-
vakanties in de zomermaanden waren in de jaren twintig en dertig een luxe 
die alleen meer welgestelden zich konden veroorloven. Hendrik Heule en 
zijn mede-initiatiefnemers voor de bkv merkten al snel dat het evangelisatie-
materiaal aan deze specifieke groep moest worden aangepast, om effectief te 
kunnen evangeliseren. Daarom werd er onder meer extra aandacht besteed 
aan de vormgeving van de traktaten van de bkv. Maar was die alternatieve 
benadering ook terug te zien in de inhoud?
   In vergelijking met de vvhs onderscheidde de bkv zich juist op dit terrein. 
Omdat de vvhs in haar lectuur ook al veel gebruikte maakte van illustraties 
en vaak papier van een betere kwaliteit gebruikte, weken haar uitgaven 
wat de vormgeving betreft niet veel af van die van de bkv. Dat gold overi-
gens niet in vergelijking met de materialen van andere uitgevers, die zich 
veelal nog tot soberder vormgegeven traktaten beperkten. Maar terwijl de 
vormgeving van de traktaten van de vvhs – waarbij Hendrik Heule moge-
lijk jarenlang een belangrijke rol heeft gespeeld – niet veel afweek van de 
lectuur van de bkv, was er op inhoudelijk terrein sprake van een opvallend 
contrast tussen de uitgaven van beide verenigingen. Zoals gezegd koos de 
vvhs nadrukkelijk voor uitgaven die zoveel mogelijk op bijbelteksten waren 
gebaseerd, waardoor niet alleen het gebruik van fictieve elementen, maar ook 
van waargebeurde verhalen of anekdotes in de traktaten nadrukkelijk werd 
vermeden. De bijbel moest zoveel mogelijk voor zichzelf spreken, waardoor 
zelfs uitleg en toelichting bij bijbelgedeelten bewust zo beperkt mogelijk 
werd gehouden. De bkv maakte op dit punt bewust een andere keuze en 
besloot ruimere grenzen voor haar uitgaven te hanteren. ‘Er is gevraagd 
naar het verschil tusschen onze vereeniging en die tot Verspreiding der 
Heilige Schrift. Onze Vereeniging verschaft in anderen zin hulpmiddelen 
voor den Evangelisatie-arbeid in haar kiosken, terwijl wij niet alleen let-
terlijk de Bijbeltekst weergeven, zooals de Ver. tot Verspreiding der Heilige 
Schrift in haar boekjes en teksten, maar ook in boekjes en tractaten pogen 
den inhoud van den bijbel te laten spreken voor de menschen door uitleg 
en toespraak.’30

   Dat hield onder andere in, dat er meer verhalende elementen in de uitgaven 
van de bkv gebruikt werden. Er werd gebruik gemaakt van herkenbare ver-
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halen om de aandacht van de lezer te trekken. Bovendien werd bij de lezer, 
relatief gezien, minder kennis van de bijbel verondersteld. Daarom werd niet 
altijd voor de letterlijke weergave van de bijbeltekst gekozen, maar werd een 
bijbelverhaal in eigen bewoording herverteld, waarbij meteen toelichting 
werd gegeven. Het is belangrijk te benadrukken dat dit niet inhield dat de 
uitgaven van de bkv minder orthodox of bijbelvast waren dan die van de 
vvhs, ook voor de bkv stond de bijbel voorop als middel om de lezer met God 
in aanraking te brengen. Het verschil was gelegen in de manier waarop de 
bijbel in de traktaten werd verwerkt. Terwijl de vvhs zich zoveel mogelijk 
tot de bijbeltekst zelf beperkte, werd in de bkv-traktaten ook voor exegese 
en toepassing gezorgd. Bovendien leefden de auteurs zich soms in in de 
hoofdpersonen uit bijbelse verhalen en beschreven gebeurtenissen door hun 
ogen.
   Dat werd zichtbaar in de eerste traktaten die de bkv uitgaf. Het ging om de 
serie Aan het strand der zee, die in 1934 verscheen en bestond uit vier delen 
die werden geschreven door bkv-voorzitter W.A. Wiersinga. Hij schreef 
daarin onder andere over het verhaal van Levi, de tollenaar.

En in ‘t tolhuis aan de zeepoort zit een mensch, die naar den greep van 
den Sterkere verlangt: Levi, de tollenaar. Levi heeft al veel van Jezus 
gehoord en gezien. […] Hoe wonderlijk kon Hij een mensch aanzien! Zoo 
héél anders dan die Farizeën, die voor een afvalligen Jood, die tollenaar 
geworden was en den Romein diende, niets van verachting in hun blik 
hadden. […] O neen, hij was niet gelukkig! Hij had het vroeger wel ge-
dacht, het willen denken, maar Jezus’ woord en blik had hem onrustig 
gemaakt. Vroeger, als kind nog thuis was het alles zoo anders geweest. 
Toen hij met vader meeging naar de Synagoge en meemocht naar Jeruza-
lem om God te dienen op de heilige feesten. Maar opgroeiend was hij in 
aanraking gekomen met de heidschense zeden, die aandrongen op jong-
Israël. De begeerten van zijn hart begonnen te spreken en diep in hem 
woelden de lusten. Die vroomheid gaf toch maar weinig. In de synagoge 
was het toch maar eentoning. En de banden van Mozes’ wet waren zoo 
strak voor ‘t jonge hart. De dienst van God leek hem een belemmering om 
zich heelemaal vrij uit te leven en mee te doen met een vroolijke jeugd. 
En dan laat hij het alles los: de synagoge bezoekt hij niet meer, de heilige 
Schriften laat hij gesloten. En hij voelt zich echt vrij van al die kwellende 
banden, ontslagen van al die voorschriften, nu kan hij dan heelemaal 
zichzelf zijn!En – eigenlijk doodt hij zichzelf. Hij laat de droomen van 
zijn jonge jaren los om wat voor God en Zij volk te zijn, en leeft alleen 
voor zichzelf en eigen plezier. Nu is het stuur uit zijn leven.31

Het is duidelijk dat de manier waarop Wiersinga hier schreef een bepaalde 
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mate van interpretatie vergde, en het is mogelijk dat juist dit aspect van de 
traktaten bij sommigen afkeuring opriep.
   Interessant is echter om te zien, hoe Wiersinga door zijn manier van schrij-
ven en thematiek probeerde aansluiting te vinden bij het beoogde publiek 
van de bkv. Het verhaal over Levi was zeker niet toevallig uitgekozen, de 
rijke tollenaar vormde voor hem een figuur waarmee het vermogende pu-
bliek aan het strand zich zou kunnen identificeren. Ook elders in de serie 
valt het op dat hij benadrukt dat ware rijkdom niet in bezit gelegen is, maar 
dat een ‘rijk, vruchtbaar leven’ alleen mogelijk is door het geloof. Wiersinga 
waarschuwde daarbij sterk voor de gevolgen van een leeg en materialistisch 
leven.

Het Evangelie wordt ze gebracht, maar gaat er niet in. Wat gaat er 
eigenlijk wel in? Ze hebben geen idealen, zij droomen geen toekomst-
droomen meer. Zij zijn door geen enkele strooming meer te beïnvloeden, 
‘t is plat-getrapt en onbewogen. Het gaat alles langs hun onverschillige 
zielen heen. De Booze behoeft niet eens met hen te vechten om ze onder 
te houden. Hij fladdert maar een beetje om hun ziel heen, en pikt gemak-
kelijk alles weg, wat ze nog eens even beroeren kon. Wat zijn er veel zoo 
tegenwoordig! Ge ziet het soms al aan dat vlakke, uitdrukkings-looze 
gezicht. Jonge menschen soms nog. Ze hebben te jong en te vroeg naar 
de vreugden van ‘t leven gegrepen. ‘t Kon ze immers niet voldoen of 
bevredigen. En nu zijn ze er al zat van, hebben er genoeg van, en staan 
wantrouwend tegenover het leven. Ja wantrouwend zelf niet eens meer. 
Niets raakt ze meer of kan ze enthousiast maken. Zelfs het Evangelie van 
Jezus niet.32

Deze benadering werkte de bkv uit in een lange serie bijbelse boekjes die de 
vereniging in de jaren dertig uitgaf onder de titel Het Hemelsch Koninkrijk. 
Het ging om korte traktaatjes van niet meer dan vijftien á twintig pagina’s 
lang, waarin telkens een bijbelgedeelte (waaronder veel gelijkenissen) werd 
herverteld. De auteurs beperkten zich daarbij niet tot het oorspronkelijke 
bijbelverhaal, maar probeerden voortdurend om de verhalen aan te laten 
sluiten op de belevingswereld van het publiek. Ook in andere traktaten 
kwamen actuele onderwerpen aan de orde. J. Kremer de auteur van het 
traktaat Mensch en machine schuwde het zelfs niet om zijn publiek zoveel 
mogelijk in eigen taal toe te spreken en kwam daarbij dicht bij socialistische 
terminologie, onder meer door veelvuldig het begrip ‘kameraad’ te gebrui-
ken in zijn tekst.

De sirene loeit. Ga mee, kameraad, de poort is los, ‘t is tijd. Daar gaan 
we, het gedender tegemoet, de nachtploeg zwaait af. Heb je je overall 
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aan? Los dan de handles… en het gedaver begint. Daar sta je, hand-
greep hier, handgreep daar. Het trilt en het zoemt en het dreunt om je 
heen. Spreken verboden. Werken alleen. Werken met je machine. […] 
Wat heb je dat alles vaak gedaan, kameraad. Je kunt het wel droomen. 
En als je thuis komt, wat doe je dan??? Dan ben je het beu en je zakt 
op een stoel en nog, nog dreunt in je hoofd de machine. Weg met dat 
ding…en je zet de radio aan. Even een vroolijke mop, straks misschien 
naar de bio. Morgen, ja morgen, dan roept je machine. Morgen weer 
het gedaver, weer de rustelooze jacht, weer de strakke herhaling, weer 
de eindelooze sleur. Zeg, kameraad, is dat leven??? Jij bent toch niet 
een machine?? Je bent toch een mensch. Een mensch met een ziel. Een 
mensch, geschapen door God, ja zeker, door God. Je bent de kroon van 
Zijn Schepping.33

De auteurs
Vanwege de beperkte informatie in de bronnen, is het lastig informatie te 
geven over de auteurs van de traktaten. Vooral bij de vvhs is in de meeste 
gevallen onduidelijk door wie de uitgaven werden geschreven. De vereni-
ging vermeldde in de onderzochte periode vrijwel nooit een auteursnaam op 
haar uitgaven en ook andere bronnen bieden in het geval van de vvhs weinig 
aanknopingspunten. Wel is bekend dat Marinus soms teksten schreef, en 
dat de tekst voor de dagblokkalender werd aangeleverd door bestuursleden. 
Over de auteurs van de bkv is meer bekend. Vaker dan bij de vvhs werden 
teksten daar door bestuursleden geschreven. Het verschil werd mede veroor-
zaakt door het feit dat de vvhs veel bijbelboekjes uitgaf,waarin uitsluitend 
een bijbelgedeelte of compilatie van bijbelteksten werd afgedrukt. Daarvoor 
hoefde geen tekst te worden geschreven. De manier van werken bij de bkv 
was overigens wel in lijn met die van andere traktaatgenootschappen. Ook 
bij het ngtg en bij Filippus leverden bestuursleden regelmatig op deze ma-
nier hun medewerking, terwijl deze genootschappen daarnaast veel teksten 
ontvingen van predikanten die het werk een warm hart toedroegen. Bij de 
bkv schreven aanvankelijk vooral bestuursleden de teksten, maar ontstond 
er na verloop van tijd toch ook een kring van auteurs waarop de vereniging 
kon terug vallen. Vooral in de naoorlogse periode is het duidelijk dat enkele 
predikanten geregeld voor de bkv schreven. Mogelijk was dit ook voor de 
oorlog het geval, maar dit valt lastig na te gaan omdat de auteursnaam voor 
1945 vrijwel nooit op de uitgaven werd vermeld.
   Ook Hendrik schreef met enige regelmaat lectuur voor de bkv. Kennelijk 
schreef hij bij voorkeur voor kinderen, want de meeste van zijn traktaatjes 
zijn voor hen bedoeld. Toch leek hij er soms moeite mee te hebben zich in 
de gedachtewereld van jongeren te verplaatsen. Zijn verhalen waren vaak 
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ingewikkeld en bovendien zeer moralistisch van toon. Zo schreef hij in Met 
moeders liefde over een meisje dat haar zieke moeder steeds lastig viel door 
wild te spelen en ongehoorzaam te zijn. Op een gegeven moment had de 
verzorgster van de moeder daar zo genoeg van, dat het kind op de gang 
werd gezet. Het meisje schreef toen op een leitje dat ze er spijt van had, en 
vroeg aan de verzorgster of haar moeder het leitje schoon wilde vegen als 
moeder haar had vergeven. Zoals te raden valt, kreeg het meisje het leitje 
terug, met daarop de tekst ‘met moeders liefde’. Aan het eind van het traktaat 
werden kinderen aangemoedigd om iedere avond vergeving te vragen voor 
de momenten dat ze ongehoorzaam waren geweest en de verkeerde dingen 
die ze hadden gedaan. Het verhaal was op zichzelf simpel, maar was in de 
bewoordingen van Hendrik toch lastig te lezen voor kinderen.34

   Dat Hendrik er moeite mee had eenvoudig te schrijven, bleek nog ster-
ker uit zijn traktaat De grote kiem. Hij vertelt daarin een verhaal over een 
clubleider die met een aantal jongens het bos in gaat, en daar vervolgens 
een ingewikkelde monoloog over het kwaad in de wereld houdt. Een ken-
merkende passage is de dialoog die zich ontspint, nadat een van de jongens 
over een tak is gestruikeld, die onder de bladeren verborgen lag.

Mijnheer Donald onderzocht direct de oorzaak van de val. “Kijk Gerrit, 
en jullie allen, de oorzaak is me duidelijk. Een oude dode tak lag verbor-
gen onder het lange gras. En al schijnt dit nu niet zo bijzonder, toch is ‘t 
voor jullie van groot belang, dat ik er een en ander over vertel. Ik vertel 
jullie dus de oorzaak van het doodgaan van de tak. De grote stukken 
hout die er liggen, bevatten veel vergiftige kiemen, die in de loop der 
jaren daarin doorgedrongen zijn. Nu was de tak, waarover Gerrit strui-
kelde sinds lang besmet met de kiemen van dat grote hout, waardoor de 
levenssappen van de tak verwoest werden en deze tak een gevaar werd 
voor ieder. Let nu goed op, wat ik vertel, want het sterven van deze tak 
heeft ons iets te zeggen. Gelijk die tak, is ons leven telkens in gevaar van 
besmetting en verwoesting door kleine en grote zonden, die al dieper 
indringen in ons hart en verstand. En jullie weet heel goed, dat de Satan, 
die boze geest, altijd en bij ieder probeert, vooral bij jongeren, zoals jul-
lie, je hart en gedachten te vergiftigen met leugens, lelijke gedachten, 
kleine zonden. […] Jongens, let er op; zorgt dat de Satan geen kansen 
bij jullie krijgt. Die zal hij niet krijgen als je ernst maakt met je leven; 
met je denken en handelen. En in ‘t bijzonder als je ernst maakt met het 
elke dag lezen van je bijbel en het trouw zijn in het bidden. Vergeet je 
avond- en morgengebed niet. Dan zullen jullie ervaren, dat de Here je 
gebeden verhoort, en de Here Jezus je met Zijn liefde en trouw omringt. 
Daarom jongens, je kunt de Here Jezus niet werkelijk liefhebben en 
dienen, zolang je niet in Gods kracht de duivel wederstaat.”35
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Het is de vraag of dergelijke verhalen door kinderen begrepen werden. Hen-
drik was geen begenadigd schrijver. De zware toonzetting keert ook terug 
in zijn traktaten voor volwassenen, zoals In tijden van smart over rouw en 
verlies en Achtervolgt het U? over angst voor de dood. Slechts één keer schreef 
hij een luchtiger traktaat met de titel Als ‘t U blieft, geeft U ons de schuld niet, 
waarin de lezer door het traktaat wordt ‘aangesproken’. Het traktaat stelde 
dat het ook niets aan zijn boodschap kon doen en vroeg daarom niet ongele-
zen te worden weggegooid. Uiteindelijk schreef Hendrik voor zover valt na 
te gaan slechts een handvol traktaten voor de vereniging. Andere leden van 
het bestuur waren veel actiever als auteurs voor de vereniging. Vooral W.A. 
Wiersinga, die decennialang de voorzitter van de bkv zou blijven, schreef 
talloze traktaten. Andere bestuursleden die regelmatig copij aanleverden 
waren ds. A. van der Most, ds. E. Pijlman en ds. A.C. van Uchelen.
   Er is nog een auteur van de bkv die zeker vermelding verdient. Gesina 
Ingwersen schreef tussen het eind van de jaren dertig en de jaren zestig 
talloze uitgaven voor de bkv en groeide uit tot de bekendste auteur van de 
vereniging. Ze werd in eerste instantie door de bkv benaderd om een kinder-
bijbel voor de vereniging te schrijven, omdat daaraan volgens het bestuur 
grote behoefte was. ‘In 1938 werd door ons bestuur besloten, gezien de 
toenemende geestelijke nood, het Evangelie dichter bij de mensen te bren-
gen door een kinderbijbel voor de gezinnen.’36 Ingwersen had jarenlang als 
onderwijzeres gewerkt en naam gemaakt als schrijfster van kinderverhalen. 
Verschillende van haar verhalen waren als zondagsschoolboekjes uitgegeven 
door christelijke uitgevers als Voorhoeve en Callenbach. De bkv vroeg haar 
een kinderbijbel te schrijven, die geschikt was om op brede schaal onder 
gezinnen verspreid te worden. De schrijfster toonde zich geïnteresseerd in 
het project en besloot de opdracht aan te nemen. Hoewel ze begin 1940 een 
eerste deel van de kinderbijbel wist af te ronden, liep de publicatie van het 
boek vanwege de liquidatie van de bkv in 1942 grote vertraging op. Het deel 
van de bijbel dat op dat moment al gedrukt was, werd daarbij vernietigd. 
Mede vanwege de papierschaarste verscheen de volledige kinderbijbel, die 
de titel Bijbel in Vertelling en Beeld voor de kinderen van ons volk meekreeg, 
uiteindelijk pas in 1947. Bij de bkv kwam de uitgave al snel bekend te staan 
als de ‘Ingwersenbijbel’. De kinderbijbel werd een begrip en zou decen-
nialang herdrukt worden, de (vooralsnog) laatste druk verscheen in 2005. 
Daarnaast verschenen er talloze vertalingen van het boek, onder meer in 
het Frans, Soendanees, Hongaars en meer recent in het Zuid-Afrikaans en 
Chinees.
   Ingwersen hanteerde in de kinderbijbel een eigen stijl, waarbij ze kinderen 
in begrijpelijke, maar soms ook vrij sombere en dreigende stijl toesprak:

“De Here God,” zei Noach, “zal een grote watervloed over de aarde 
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brengen. Dan zal alles verdrinken, mensen en beesten. Maar de Here 
zal mij en mijn gezin in deze ark bewaren. Alleen wat in de ark is, zal 
behouden worden; al het andere zal omkomen.” Wat hebben ze Noach 
uitgelachen! “Hoe kan dat nu,” zeiden ze. “Dat is nog nooit gebeurd. Nee, 
Noach, daar geloven we niets van. Houd maar op met bouwen, want dat 
gebeurt vast niet.” Zo spreken de ongelovige mensen nu nog, als de Here 
hun laat zeggen, dat Hij de aarde eens zal doen omkomen door het vuur. 
“Dat zal gebeuren,” zegt de Here, “als de Here Jezus weer komt.” Maar 
de mensen lachen en spotten, net als toen. Ze zeggen: “dat kan niet. De 
aarde bestaat al zo lang, die blijft natuurlijk zo bestaan.” O, wat zullen 
ze schrikken, als toch gebeurt, wat de Here zegt.37

Willem van der Meiden beschrijft de Bijbel in Vertelling en Beeld in zijn 
proefschrift Zoo heerlijk eenvoudig als orthodox en schematisch. ‘De inhoud 
van deze kinderbijbel volgt het orthodoxe schema op de voet, maar qua 
sfeer, register en timbre is deze uitgave veel somberder en zelfs dreigender 
gestemd. De zonde is het kernwoord van Ingwersens kinderbijbel, overal is 
sprake van zonde en rechtvaardige straf, de toornende Heer wint het op alle 
fronten van de barmhartige.’38 Ingwersen zelf zag dat anders:

Uit de nood der tijden is dit boek geboren. Wie voelt zijn hart niet bran-
den van verlangen in deze nood troost en leiding te ontvangen, door een 
woord dat onze harten bemoedigen en sturen kan. […] Duizenden zijn er, 
die Gods naam alleen nog maar kennen uit een vloek of spotwoord. […] 
Dit boek wil trachten in vertelling en beeld ons volk de Bijbel te doen 
verstaan. Het wil trachten iets te laten zien van de liefde van God in de 
belofte en in de vervulling; het wil iets laten zien van onze eigen onmacht 
en verlorenheid, iets van de barmhartigheid van onze Zaligmaker in Zijn 
leven en sterven. Moge het zo velen ten zegen zijn.39

Na het succes van haar kinderbijbel bleef Ingwersen betrokken bij het werk 
van de bkv, en schreef in de jaren veertig en vijftig een groot aantal traktaten 
voor de bkv, waaronder verschillende delen in de langlopende serie over 
geloofshelden. Ook was ze jarenlang bestuurslid voor de bkv.40

‘Godsdienst in het teken van de jeep’
Ondanks de inhoudelijke verschillen tussen traktaten van de vvhs en de bkv, 
liep het uitgavenbeleid van beide verenigingen in de vooroorlogse periode 
toch slechts subtiel uiteen. Veel producten, zoals de zondagsschoolmateria-
len en de dagblokkalenders, vertoonden grote overeenkomsten. Ook bleef 
bij beide verenigingen de nadruk liggen op de verspreiding van bijbelse 
verhalen. Na de oorlog begonnen de verschillen tussen de verenigingen meer 
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in het oog te springen. Bij beide organisaties werd een Amerikaanse invloed 
op het uitgavenbeleid duidelijk zichtbaar, maar de manier waarop die tot 
uitdrukking kwam liep nogal uiteen. Terwijl de vvhs vooral op het gebied 
van vormgeving – zoals foto- en kleurgebruik – experimenteerde met lec-
tuur in Amerikaanse stijl, kwam de Amerikaanse invloed bij de bkv vooral 
op inhoudelijk terrein tot uitdrukking. Vanaf eind jaren veertig begonnen 
bij de bkv steeds meer traktaten met een actueel thema te verschijnen. Dat 
was een opvallende verschuiving ten opzichte van de vooroorlogse lectuur, 
toen zelfs de voor velen ingrijpende gevolgen van de economische depressie 
uit de jaren dertig in de traktaten vrijwel geen aandacht hadden gekregen. 
Daarmee verdwenen de bijbeltraktaten geleidelijk aan meer naar de achter-
grond, hoewel de bkv dergelijke boekjes nog tot ver na de jaren vijftig uit zou 
blijven geven. Vanaf de jaren vijftig domineerden ze het uitgavenbeleid van 
de bkv echter niet langer, zoals dat voor de oorlog het geval was geweest.
   Na de oorlog kreeg de bkv veel meer oog voor kwesties die haar lezers bezig-
hielden. Dat had ten eerste met de oorlog zelf te maken. Die had zoals eerder 
aangegeven grote vragen bij het publiek opgeroepen en de zekerheden van 
mensen ondermijnd. Onder meer op het gereformeerde evangelisatiecongres 
in 1946 was deze ontwikkeling benoemd.

Alle evangelisatielectuur nu, die de Schriftinhoud als den inhoud, als 
hoofdinhoud heeft, zal zich moeten richten tot de menschen van haar 
tijd. Daarom is ten tweede het actueel-zijn van deze lectuur een belangrijk 
punt ter bespreking. Het gaat over dezen tijd, d.w.z. de boodschap van 
Jezus’ kruis moet gebracht worden aan de menschen van vandaag. Deze 
zijn anders dan de menschen van vóór 1940. We kunnen niet spreken, 
alsof er geen wereldoorlog geweest is. De mensch is anders geworden. Hij 
is veel realistischer geworden. De ruwe harde werkelijkheid is boven op 
hem gevallen. Daarom moeten we ons aanpassen aan de geestesgesteld-
heid van vandaag.41

De bkv trok zich in de naoorlogse periode duidelijk iets van deze visie aan, 
en besteedde aandacht aan de vragen die de oorlog had opgeroepen, zoals 
het waarom van het lijden en Gods invloed op het wereldgebeuren. Zo ging 
de gereformeerde predikant en publicist Chr. W.J. Teeuwen in het traktaat 
De dood marcheert af! uitgebreid in op de angst voor de dood die de oorlog 
bij sommigen had opgeroepen.

Op een oude brug in Luzern heeft de schilder Holbein in tal van panelen 
de dood geschilderd als de trieste begeleider van het leven. De dood is 
aanwezig ieder uur. Hij bespiedt het geboorteuur en hij is de meest onge-
wenste bruiloftsgast. Hij is de disgenoot aan de maaltijden en de vennoot 
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in het zakenleven. […] Zo zag de middeleeuwse geest de dictatuur van de 
dood. De horror mortis – de angst voor de dood, drukte op heel het bonte 
leven van die tijden z’n sinistere kijk. […] Maar sindsdien is gebleken, 
dat de mens primitiever is gebleven dan hij zelf wel weet. Zijn de tijden 
van nu dan inderdaad minder onheilspellend en minder barbaars? Drijft 
de doodsangst tegenwoordig dan niet als een duistere bewolking over de 
cultuur mens van twintigste eeuw? Nooit tevoren was de geneeskunde 
zo volmaakt om het leven en de gezondheid te stimuleren als vandaag. 
De subliemste ontdekkingen garanderen de mens een redelijke kans om 
z’n levensdraad, die op het punt stond afgesneden te worden, nog een 
aanzienlijk eind te rekken. Maar ‘t is alsof de dood revanche neemt op 
al die levensbevordering. Ontnuchterd en ontdaan is de mensheid de 
kruisweg van twee wereldoorlogen afgewandeld.42

Toch mag die angst volgens hem het leven niet bepalen, omdat God geen 
God van de doden is, maar van de levenden.
   Daarmee sloot de bkv aan bij een bredere ontwikkeling, waarbij een per-
soonlijker benadering van het geloof op de voorgrond begon te treden. Voor 
de oorlog had de nadruk altijd sterk gelegen op de kerk als instituut, maar 
vooral ook op de dogmatische en leerstellige onderbouwing van het geloof. 
Gert van Klinken toont in zijn artikel ‘Onvermogen om te rouwen’, over de 
reacties binnen de Gereformeerde Kerken in Nederland op de oorlog, aan dat 
daarin tijdens de oorlog verandering begon te komen. Van Klinken laat zien 
dat na de meidagen van 1940 nog een passieve houding overheerste, de oorlog 
werd gezien als een straf van God, die men geduldig moest ondergaan.

“Berust in wat over U kwam, wijl God het U deed toekomen”, aldus het 
onder hoofdredactie van Colijn uitgegeven antirevolutionaire dagblad 
De Standaard op 18 mei, dat daar overigens aan toevoegde dat het niet 
gemakkelijk was om Gods rechtvaardigheid te verbinden met diens 
almacht. De Kamper predikant C.B. Bavinck noemde de geschiedenis 
onbegrijpelijk zolang men Gods hand er niet in zag. De inval was een 
straf op Nederlands zonden, “om ons weer tot Hem te brengen”. Oor-
zaak was de geloofsverflauwing in de voorafgaande decennia. Bavinck 
schrok er niet voor terug om na Rotterdam en de Grebbe de uitdrukking 
“wie niet hooren wil moet voelen” te gebruiken. Gevoelens van wrok en 
haat jegens anderen, de Duitsers bijvoorbeeld, noemde hij daarentegen 
ongeoorloofd.43

De nabestaanden van slachtoffers van het bombardement op Rotterdam of 
omgekomen militairen, werd daardoor weinig ruimte voor rouw geboden. 
Zij worstelden echter met hun verlies en de vraag waarom God dat had toe-
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gelaten. Tijdens de oorlog groeide daardoor langzaam een andere, minder 
gelaten houding.

Het probleem waarmee de meest direct betrokkenen in dat jaar [1940] 
geconfronteerd werden, lag in een ander vlak: namelijk het gebod om 
rouw te onderschikken aan geloof, en het verbod om boosheid te uiten 
over ondergaan leed. In de gereformeerde geloofservaring waren dit 
existentiële thema’s. Het toont ons dat de ervaring van de bezetting, 
ondanks alle pogingen tot restauratie na de bevrijding, wel degelijk een 
cesuur vormt in het denken. Allereerst in het afscheid van een volstrekt 
determinisme. […] De monolithische visie van een integraal door God 
geleide geschiedenis zou in het na-oorlogse gereformeerde gedenkboek, 
Opdat wij niet vergeten, niet terugkeren. Minstens zo opvallend is de 
manier waarop zich al heel spoedig na 1940 de verboden expressie van 
woede aandient. Natuurlijk allereerst tegen de nazi’s en hun trawanten, 
eerst in de illegale pers en vervolgens in de na-oorlogse herdenkingen. 
Maar, minstens zo opvallend, in het geval van de gereformeerden ook 
tegen het eigen leiderschap.44

Deze veranderingen lieten zich na de oorlog niet terugdraaien. Vragen en 
twijfels over het geloof konden niet zomaar genegeerd worden, een veran-
dering die in de lectuur van de bkv weerspiegeld werd.
   De aandacht voor actuele onderwerpen en levensvragen was echter niet 
alleen een erfenis van de oorlog, maar hing ook samen met veranderingen die 
zich in deze periode in de Nederlandse samenleving voltrokken. Een mooi 
voorbeeld hiervan vormen de traktaten die over het thema ‘technologisering’ 
werden geschreven. Het was duidelijk dat de bkv kansen zag in de snelle 
technische veranderingen in de jaren vijftig. In veel uitgaven werd opval-
lend positief over de technologische vooruitgang geschreven.

Nadat de landbouwwetenschap was ontstaan, is er geweldige vooruit-
gang geboekt wat betreft de productie in het boerenbedrijf. De weten-
schap heeft gebracht een enorme vergroting van de productie. Verede-
ling van gewassen en diersoorten werd op grote schaal bereikt. Ook in 
de allerlaatste tijd is dit proces niet tot stilstand gekomen. Nog steeds 
worden belangrijke vorderingen gemaakt en het laat zich aanzien, dat 
wij in dit opzicht nog grote dingen zullen beleven.45

Tegelijkertijd had de vereniging oog voor het feit dat de technische voor-
uitgang voor sommigen onzekerheid met zich meebracht. Zo schreef de 
gereformeerde evangelisatiepredikant Jac. Jonker in het traktaat Er deugt 
ook niets meer:
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Er is reden om te klagen, want alles loopt tegen. U moet de oudere men-
sen maar eens horen als ze het hebben over de tijden van vroeger en de 
jeugd van thans. Sinds de wereld één groot samenhangend totaal is, door 
vliegtuigen verbonden en door radioverbindingen aanéén gehecht, is er 
altijd iets dat niet deugt. Dat was er vroeger ook wel, maar toen wisten 
we het niet. […] En dan die jeugd van nu! Daar moet u ze over horen!! 
Men vergeet dan gauw, dat onze jeugd in een barbaarse oorlog is groot 
geworden en in een tijd van zwarte handel en corruptie zijn manieren 
moest leren. ‘t Is ook de jeugd, die te tobben heeft met tekort aan woon-
ruimte en met de treurige prijzen, die de oudere generatie, die een heel 
huis heeft, durft vragen van de jongeren, die één kamer zoekt. Er deugt 
het een en ander niet…46

Juist in traktaten over technologisering kwamen regelmatig Amerikaanse 
invloeden voor, zoals in het al eerder genoemde traktaat De Jeep. Hierin werd 
een aantal nadelen van dit kort na de oorlog mateloos populaire voertuig 
beschreven, zoals de ruwe rijstijl die sommige bestuurders ervan aannamen. 
Aan de andere kant werd de jeep echter bewonderd om zijn technische kun-
nen en prestaties.

Heel de wereld zingt den lof van de Jeep. De Jeep met zijn vooraan-
drijving en zijn geperfectioneerde versnelling. De Jeep zal de toekomst 
hebben. Goedkoop, gemakkelijk, volksauto par excellence. Wat zal een 
mensch in de toekomst beteekenen zonder Jeepie? […] En op die manier 
wil een mensch ook nog wel godsdienstig zijn. Waarom niet? Je weet 
nooit waar het goed voor is! De godsdienst komt in het teeken van de 
Jeep te staan. G – P [general purpose]. Geschikt voor allerlei doeleinden. 
Godsdienst, dat kan noodig zijn als je verdriet hebt, of als je ziek bent, of 
als je naberouw hebt om een hart, dat je brak, om een scheeve schaats, 
die je gereden hebt.47

Ondanks de open blik van de bkv voor actuele ontwikkelingen, zette de 
vereniging zich hier ook kritisch af tegen de ontwikkelingen. Amerika was 
niet altijd het voorbeeld dat nagevolgd moest worden, en de bkv toonde zich 
met regelmaat kritisch tegenover de modernisering die op allerlei plekken 
in de samenleving zichtbaar werd.

‘Het zegt de menschen van vandaag niets meer’
Het uitgavenbeleid van de vvhs en de bkv over de hele periode tussen 
1913 en 1959 overziend, springt een aantal zaken in het oog. Nederlandse 
uitgevers namen niet langer de verhalen van Britse genootschappen over, 
zoals het ngtg in de negentiende eeuw vaak had gedaan, maar lieten door 
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Nederlandse auteurs eigen teksten schrijven. De teksten waren daardoor 
meer aangepast aan de Nederlandse situatie. Zo kon Filippus bijvoorbeeld 
van haar traktaten benadrukken dat ze een ‘gereformeerd’ karakter hadden, 
wat onder meer tot uitdrukking kwam in lectuur over de antithese, maar 
ook in een traktaat als Toen het licht werd, dat een geïdealiseerd beeld bood 
van de Afscheiding van 1834.48 Het traktaat vertelde het romantisch getinte 
verhaal van een meisje dat als een van de weinige dorpelingen samen met 
haar ouders in de Afscheiding meeging, en daardoor vervreemd raakte van 
de jongen van wie ze hield. Uiteindelijk legt hij zich echter bij de beslissing 
neer en komt tot bekering, waardoor het verhaal toch rooskleurig met een 
huwelijk in het vooruitzicht kon eindigen.
   Ook andere uitgevers konden zo eigen accenten leggen. De thematiek in de 
vooroorlogse traktaten kwam echter sterk overeen met die van het (negen-
tiende-eeuwse) Britse materiaal. Terugkerende onderwerpen waren vloeken, 
kermisbezoek, zondagsrust, christelijke opvoeding en een sterke nadruk op 
persoonlijke bekering. Hoewel bekering en een persoonlijk geloofsleven een 
belangrijk doel vormden in de traktaten, werd het onderwerp overigens 
meestal impliciet besproken. De vvhs en de bkv riepen in hun traktaten 
zelden direct op tot bekering, zeker niet in de vorm van bekering als een 
speciaal keuzemoment waarbij voor God gekozen moest worden. Hetzelfde 
gold voor traktaten van bijvoorbeeld het Filippus traktaatgenootschap. Dat 
paste ook beter bij de calvinistische traditie waarbinnen de Nederlandse 
traktaatgenootschappen nadrukkelijk stonden, waarin bekering niet als een 
keuze maar als gevolg van Gods uitverkiezing werd beschouwd. De lezer 
werd daarom vooral aan de hand van bijbelteksten gewezen op het belang 
van het geloof in God. Lezers werden wel opgeroepen te stoppen met zondig 
gedrag. In het archief ben ik slechts één door de vvhs uitgegeven bijbelge-
deelte tegengekomen – dat zeer waarschijnlijk dateert van na 1945 –, waarin 
op de binnenzijde van het voorblad zeven vragen over geloof en bekering 
aan de lezer worden gesteld. De vierde vraag luidt: ‘wat is het eerste, wat 
men moet doen om een Christen te worden?’49 Het antwoord op deze vraag 
wordt echter verwoord door bijbeltekst, uit Lukas 15:21. ‘Weten en belijden: 
Vader, ik heb gezondigd tegen den Hemel en voor U, en ben niet meer waard 
Uw zoon genaamd te worden.’50 Ook de antwoorden op de nog volgende 
vragen worden met behulp van bijbelteksten beantwoord, zonder dat de 
lezer verder nadrukkelijk tot bekering wordt opgeroepen.
   Zoals gezegd sluit de thematiek van de Nederlandse traktaten nauw aan bij 
die van het Britse materiaal. Bij de vvhs springt de Britse invloed bijzonder 
sterk in het oog, doordat Marinus bij de Scripture Gift Mission de inspiratie 
vond om zijn Genootschap voor Bijbelverspreiding op te richtten. In de 
eerste jaren gaf de vereniging dan ook verschillende materialen uit die van 
de Scripture Gift Mission werden overgenomen. Ook in lectuur die door de 
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vereniging zelf werd ontwikkeld, zoals de geïllustreerde bijbelgedeelten 
was de Engelse invloed echter onmiskenbaar. De vvhs hield zich hierbij 
gedurende de hele vooroorlogse periode aan de opzet, zoals die door de sgm 
was geïntroduceerd: korte, rijk geïllustreerde bijbelboekjes, waarbij men de 
bijbel zoveel mogelijk zelf liet spreken door in de tekst voornamelijk van 
bijbelverzen gebruik te maken. Bovendien vervaardigde Marinus’ zwager 
Sipke van der Schaar illustraties, die sterk leken op de illustraties die door 
de sgm gebruikt werden. De vereniging gebruikte daarnaast soms materi-
alen van Britse kunstenaars, zoals Harold Copping. Bij de bkv gold dit nog 
sterker. De verenigingen sloten daarbij nauw aan bij de stijl van illustreren 
die sinds de tweede helft van de negentiende eeuw in gebruik was gekomen 
voor christelijke lectuur, met name voor zondagsschoolmaterialen. Daarbij 
lag de nadruk op realistische illustraties van het Heilige Land, waarbij er veel 
aandacht werd besteed aan het schilderen van details als kleding, bouwstijlen 
en landschap. Schilders, waaronder Copping en Van der Schaar, reisden zelfs 
naar Palestina om hun afbeeldingen zo natuurgetrouw mogelijk te kunnen 
maken. Dit had een internationale ‘beeldtaal’ voor zondagsschoolmaterialen 
opgeleverd, waarbij Britse en Amerikaanse illustraties aan Nederlandse (en 
andere Europese) uitgevers werden verkocht, terwijl in Nederland gemaakte 
afbeeldingen op hun beurt de omgekeerde route volgden en in buitenlandse 
uitgaven terecht kwamen.
   Na de oorlog wordt een omslag zichtbaar. De Britse invloed op de evange-
lisatielectuur valt weg en wordt overgenomen door Amerikaanse invloed, 
die niet alleen in de vorm, maar ook in de inhoud van de traktaten zichtbaar 
wordt. De verenigingen beginnen in deze periode voor het eerst te merken 
dat de traktaten door sommigen ouderwets gevonden worden en dat de stijl 
van de lectuur moet worden aangepast om de moderne mens te kunnen blij-
ven aanspreken. Vooral de bkv probeerde nadrukkelijk het publiek uit de 
jaren veertig aan te spreken met actuele onderwerpen, zoals technologisering 
en de levensvragen die de oorlog had opgeroepen. Juist in deze traktaten 
wordt de Amerikaanse invloed zichtbaar. Bij hun pogingen het publiek op 
nieuwe manieren aan te spreken, werden de verenigingen kritisch gevolgd 
door de christelijke pers en de kerken. Dat hing onder meer samen met het 
feit dat de kerken na de oorlog actiever werden op het terrein van evangeli-
satie, en daardoor ook begonnen na te denken over de eisen waaraan goede 
evangelisatielectuur zou moeten voldoen. Zo werd op het gereformeerde 
evangelisatiecongres in 1946 gesteld dat religieuze lectuur concreter en 
duidelijker moest worden.

[W]e moeten leeren in het spreken, en dus ook in het schrijven, meer 
concreet, meer reëel te zijn. Uit een tractaat van vroeger neem ik het 
volgende voorbeeld: “Eerst dan is het goed, als gij niet slechts de zonde 
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in de komedie, maar de zonde in uw eigen hart hebt leeren betreuren; 
als gij door den Heiligen Geest vernieuwd en van een kind des toorns, 
gelijk wij allen van natuur zijn, in een kind van God zijt herschapen. 
Dan zijt ge een nieuw schepsel, geschapen in Christus Jezus tot goede 
werken, tengevolge waarvan gij lust hebt gekregen tot de waarheid en 
heiligheid en gij uw genot niet meer in de schouwburg of waar ook in de 
tenten der ijdelheid zult zoeken.” (Tot zoover dit tractaat uit het “Filip-
pus” archief). Dit is volkomen waar – maar het zegt de menschen van 
vandaag niets meer. Met de hoofdwaarheden van Gods Woord moeten 
we regelrecht afstevenen op dien mensch in moderne taal. We moeten 
zeggen, wat zonde is, zeggen wat oordeel is, ook zeggen, wat vergeving 
beteekent en wat het is, rust te hebben bij Christus.51

Dit werd door zowel de vvhs als de bkv in de naoorlogse periode geprobeerd. 
Zoals bleek uit de negatieve reacties op de ‘babyfolder’ van de vvhs, bleken 
echter niet alle methodes om het publiek aan te spreken aan te slaan. De ker-
ken toonden zich niet alleen actiever op het gebied van evangelisatie, maar 
reageerden daardoor ook kritischer op de aangeboden lectuur. De bkv kreeg 
in 1957 bijvoorbeeld te maken met een terugloop aan lectuuraanvragen, die 
zoals eerder vermeld werd veroorzaakt doordat verschillende predikanten 
om onduidelijke redenen niet langer met het materiaal van de vereniging wil-
den werken. Voor de verenigingen was deze kritische houding een nieuwe 
ervaring, waarmee ze het lastig vonden om te gaan. Naast deze vernieu-
wingsdrift was er echter ook veel continuïteit zichtbaar. Zowel bij de vvhs 
als bij de bkv werd in de jaren vijftig ook lectuur uitgegeven, die volledig 
in lijn lag met de vooroorlogse uitgaven. Daarmee richten de verenigingen 
zich steeds meer op een christelijk publiek uit de eigen achterban, want 
hoewel de uitgaven oorspronkelijk uitsluitend voor evangelisatie bedoeld 
waren geweest, bleken sommige uitgaven eerder door de eigen achterban 
gelezen te worden. Na 1945 leken de verenigingen zich hiervan meer be-
wust en begonnen ze zich nadrukkelijker op de eigen achterban te richten, 
waardoor beide organisaties uiteindelijk tot christelijke uitgeverijen zouden 
uitgroeien. In de jaren vijftig werd echter pas het begin van deze ontwik-
keling zichtbaar. Voor Marinus en Hendrik Heule bleef evangelisatie altijd 
voorop staan, pas na hun vertrek zouden de vvhs en de bkv hun karakter 
van evangelisatievereniging geleidelijk gaan verliezen.
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het publiek

Verkopen of gratis verspreiden?
De splitsing die na de oorlog begon te ontstaan – met materialen bedoeld 
voor evangelisatie en lectuur voor de eigen achterban – , brengt tot de vraag 
hoe het publiek eigenlijk op de traktaten reageerde? Hoe probeerden de ver-
enigingen hun publiek te bereiken en wie lazen de boekjes in de praktijk? 
Met name het tweede deel van die vraag is lastig te beantwoorden, doordat 
bronnen hierover schaars zijn. Toch is het de moeite waard te proberen meer 
licht te werpen op het publiek dat de traktaatjes van de evangelisatievereni-
gingen in handen kreeg en de mate waarin de boekjes al dan niet gewaar-
deerd werden. Daarvoor is het belangrijk onderscheid te maken tussen de 
verschillende producten die bij de verenigingen verschenen.
   Van sommige uitgaven is veel duidelijker welk publiek ze bereikten, dan 
van andere materialen. Zo is het bij de zondagsschoolmaterialen eenvoudig 
aan te geven dat kinderen de doelgroep vormden, dat deze materialen hoofd-
zakelijk door kerken werden verspreid (hoewel niet valt uit te sluiten dat de 
plaatjes ook in het christelijk onderwijs gebruikt werden) en dat ze werden 
gebruikt als beloningsmateriaal. Hoewel de zondagsschoolmaterialen door de 
verenigingen werden gezien als evangelisatiemiddel, bedoeld voor kinderen 
die van huis uit weinig aan geloofsopvoeding meekregen, is het duidelijk dat 
veel van deze uitgaven uiteindelijk in de handen van christelijke kinderen 
terecht kwamen. Want hoewel de zondagsscholen ooit als pure evangelisatie-
instellingen voor niet-gelovige kinderen waren geïntroduceerd, stuurden in 
de praktijk vooral veel kerkelijk meelevende ouders hun kinderen naar de 
zondagsschool.52 Hetzelfde ging op voor een ander product waaraan zowel 
de vvhs als de bkv veel waarde hechtte, de dagblokkalender. Door beide 
verenigingen werd de scheurkalender met korte meditaties gezien als een 
zeer geschikt evangelisatiemiddel, zodat Marinus Heule de vvhs-kalender 
zelfs door zijn eigen kinderen huis aan huis liet verspreiden. In de praktijk 
lijken veel kalenders echter toch bij christelijke gezinnen aan de muur te-
recht te zijn gekomen en groeide de dagblokkalender uit tot een belangrijk 
bindmiddel voor de eigen achterban.
   Veel moeilijker valt het echter zicht te krijgen op de verspreiding en 
ontvangst van de uitgaven waarvoor de vvhs en de bkv oorspronkelijk 
waren opgericht, de traktaten en geïllustreerde bijbelgedeelten. Dit waren 
pure evangelisatiemiddelen, expliciet bedoeld om mensen (opnieuw) met de 
bijbel en het christelijk geloof te laten kennismaken. De bedoeling was dat 
deze lectuur door de verenigingen zelf, en anders door kerken en evangeli-
satiecommissies, onder een buiten- of randkerkelijk publiek verspreid zou 
worden. Maar was dit ook het publiek dat de boekjes uiteindelijk in handen 
kreeg? En zo ja, werden de traktaten dan ook door hen gelezen? Met name 
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die laatste vraag is nauwelijks te beantwoorden, omdat reacties op de lectuur 
in het archief van de verenigingen uiterst zeldzaam zijn. Enkele sporadische 
verwijzingen kunnen echter een tip van de sluier oplichten.
   Daaraan voorafgaand is het goed om na te gaan hoe de verenigingen zelf 
dachten over hun publiek, en hoe ze dat probeerden te bereiken. Het is 
opvallend dat sommige traktaatgenootschappen hun publiek soms stevig 
durfden toe te spreken. Zo schreef Filippus in een na-oorlogs traktaat met 
de titel Niet Thuis:

Vanavond gaf U ook “niet thuis”, toen we bij u aanbelden. U wist wel 
zo ongeveer, waarvoor we kwamen. We wilden met u spreken over de 
grote, de enige troost in leven en sterven. We werden gestuurd! We kwa-
men met een opdracht van onze zender, Jezus Christus. Waarom trok U 
zich haastig terug? Hebt u geen troost nodig? Gaat het alles naar wens? 
[…] U kunt mensen misschien wel net zo lang van Uw deur sturen, tot 
ze niet terugkomen. Maar Jezus Christus laat zich zo niet wegzenden. 
Hij staat de deur en Hij klopt!53

Het is de vraag of deze confronterende stijl bij het publiek veel positieve 
reacties losmaakte. Hoewel ook de vvhs en de bkv soms stellig konden zijn 
in hun traktaten, kozen zij meestal toch voor een voorzichtiger toon bij het 
aanspreken van het publiek.
   Om een beeld te kunnen schetsen van het publiek waarvoor de traktaten 
bedoeld waren, is het belangrijk hier nogmaals te refereren aan de verschil-
lende doelgroepen waarop de vvhs en de bkv zich richtten. Terwijl vvhs 
zich net als de meeste bestaande uitgevers van traktaten vooral richtte op 
de lagere klassen, koos de bkv bij haar oprichting bewust voor een meer 
vermogend publiek. Doordat de vvhs zo sterk de nadruk legde op bijbelse 
teksten, werd er in haar traktaten echter relatief weinig aandacht besteed aan 
onderwerpen waar de armen mee te kampen hadden. Daarentegen besteedde 
de bkv in de loop van de jaren dertig in enkele traktaten wel aandacht aan 
de moeilijke levensomstandigheden van de arbeiders, zoals een incidentele 
verwijzing naar de crisisomstandigheden, waaruit blijkt dat doelgroepen in 
de praktijk minder goed van elkaar te onderscheiden waren. Dat de vvhs zich 
op de lagere klassen richtte, bleek wel duidelijk uit het nadrukkelijke beleid 
om de traktaten gratis te verspreiden. Onder Marinus Heule werd daaraan 
altijd grote waarde gehecht, met de bedoeling de lectuur onder een zo breed 
mogelijk publiek te kunnen verspreiden. Dat wilde overigens niet zeggen dat 
de vereniging de uitgaven ook gratis ter beschikking stelde, vanaf de jaren 
twintig moesten predikanten en evangelisatiecomités in toenemende mate 
gaan betalen voor het materiaal van de vereniging. De bedoeling was dat zij 
de traktaten vervolgens wel gratis onder het publiek zouden verspreiden. 
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Om te voorkomen dat de boekjes toch werden doorverkocht, werden ze zelfs 
gestempeld met de boodschap dat ze voor gratis verspreiding bedoeld waren. 
Daarmee stelde de vereniging zichzelf bloot aan kritiek, omdat de medede-
ling enigszins dubbelzinnig geformuleerd was en de indruk kon wekken 
dat de vvhs haar uitgaven gratis weggaf. Volgens Marinus was de verkoop 
van traktaten aan evangelisatiecommissies echter noodzakelijk, omdat met 
de opbrengst daarvan meer evangelisatiematerialen gedrukt konden worden 
dan anders mogelijk zou zijn. De vereniging bleef daarnaast altijd een deel 
van haar uitgaven gratis ter beschikking stellen.
   Het verkopen van evangelisatielectuur aan kerken en evangelisatiecom-
missies was overigens een normaal gebruik onder christelijke uitgevers. 
Soms werd het materiaal vervolgens aan het publiek doorverkocht, maar 
in veel gevallen werd het gratis verspreid. Toch viel de vvhs op door haar 
nadrukkelijke keuze dat het publiek uiteindelijk niet voor haar traktaten 
mocht betalen. Daarmee week ze af van een gangbare opvatting, die al uit de 
negentiende eeuw dateerde. De gedachte was dat het publiek minder waarde 
zou hechtten aan gratis verspreid materiaal, en dat het daarom altijd beter 
was een bijdrage voor evangelisatielectuur en bijbels te vragen, hoe klein 
ook. Zo benadrukte de predikant J. Mulder op het gereformeerde evange-
lisatiecongres in 1913 nog dat het goed was een bijdrage voor verspreide 
bijbels te vragen.

[E]en der stichters van het Britsch en Buitenlandsch Bijbelgenootschap, 
Ds. Charles, sprak als zijn meening uit, dat het verkieslijk was, de Bij-
bels zoveel mogelijk te verkoopen, als was het dan ook tot nog zoo lagen 
prijs, – omdat datgene, waarvoor men iets betaald heeft, allicht meerdere 
waarde behoudt. En wij leggen daar de nadruk op, omdat men tot zoo 
luttelen prijs tegenwoordig een Bijbel verkrijgen kan. […] De lage prijs 
der Bijbels en Nieuwe-Testamenten behoeft dus niemand af te schrikken, 
tenzij men geheel van alles ontbloot is.54

De vvhs koos hier echter nadrukkelijk voor een andere benadering, en 
liet niet alleen haar traktaten, maar ook haar geïllustreerde bijbelgedeelten 
bewust gratis verspreiden. Door deze methode van gratis verspreiding valt 
echter moeilijk na te gaan, wie de publicaties precies in handen kregen.
   Het feit dat de verenigingen de verspreiding van hun materialen slechts 
gedeeltelijk in eigen hand hadden, maakt het nog lastiger een juist beeld 
van het publiek te vormen. De bkv verspreidde weliswaar een aanzienlijk 
deel van haar traktaten via de bijbelkiosken, maar ook kerken en evange-
lisatiecommissies konden lectuur bij de vereniging bestellen. Ook de vvhs 
verspreidde onder leiding van de energieke Marinus altijd een deel van haar 
eigen uitgaven, vooral in de Amsterdamse volksbuurten, maar na de eerste 
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jaren werd de verspreiding via derden toch steeds belangrijker. Wat weten 
we over de manier waarop evangelisatielectuur door predikanten, evange-
lisatiecommissies en particulieren werd verspreid? De eerder genoemde ds. 
J. Mulder maakte in zijn referaat over bijbel- en traktaatverspreiding enkele 
interessante opmerkingen, hoe daarover in gereformeerde kringen werd ge-
dacht. Zo was hij er duidelijk tegenstander van om bijbels en traktaten wille-
keurig uit te delen op straat. ‘Sommigen deelen taktaatjes en Bijbels uit alleen 
aan onbekende personen, en verheugen zich, er veel weggegeven te hebben. 
Dat is niet de beste methode. Er is eens gezegd: Al te milde verspreiding 
wordt al te wilde verspreiding.’55 Hij benadrukte dat religieuze lectuur het 
beste systematisch en gedurende langere tijd verspreid kon worden, door een 
bepaalde wijk te kiezen en daar op vaste tijdstippen lectuur te verspreiden. 
In zijn proefschrift Het arbeidsterrein der kerk in de groote steden uit 1913 
benadrukte W.G. Harrenstein eveneens dat bijbel- en traktaatverspreiding 
het beste wijkgericht kon gebeuren en stelde dat deze evangelisatiemethode 
altijd moest worden gecombineerd met huisbezoeken, zodat er persoonlijke 
gesprekken met de ontvangers van de lectuur gehouden konden worden.56 
Of dit in de praktijk ook gebeurde, is de vraag. Marinus Heule was er bij 
de oprichting van de vvhs een voorstander van om ook huisbezoekers in te 
zetten, maar het bestuur hechtte er aan om eerst de financiële voorwaarden 
daarvoor te scheppen en uiteindelijk werden er nooit wijkwerkers voor de 
vvhs actief (wel startte Marinus bij de Paulusvereeniging later alsnog met 
een vorm van wijkwerk).57

   Sommigen hadden creatieve ideeën voor de verspreiding van evangelisa-
tielectuur, waarbij het inzetten van kinderen zeker niet werd afgeraden.

Als er een huwelijk of een sterfgeval is in uwe omgeving, biedt ge een 
traktaat aan, passend op den toestand, of zoo ge het huis nooit bezocht, 
zendt ge het onder enveloppe. Of er zijn armen en ellendigen, die in uw 
weldadige zorg deelen; voeg dan bij uw gave een traktaat, een scheur-
kalender of een Bijbel. […] Door den speelkameraad van uw kind een 
geïllustreerd traktaat te geven, bereikt ge het huis zijner ouders. Zoo 
lazen wij eens, dat op een drukkerij slecht gedrukte vellen van Chris-
telijk lectuur als pakpapier gebruikt werden, om ook op die wijze nog 
goede lectuur te brengen onder het volk. Ja – een boer, die zijn boter 
uit huis verkocht, bestelde eens 100 halve-cents-traktaatjes, om die op 
de boter te leggen, daar hij bemerkte, dat de aldus verspreide blaadjes 
met graagte gelezen werden.58

In de meeste gevallen ging de traktaatverspreiding er waarschijnlijk echter 
minder creatief aan toe, en werd de meeste lectuur verspreid door ze huis-
aan-huis te bezorgen in bepaalde wijken, door op openbare plaatsen (zoals 
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de bijbelkiosken) traktaten aan te bieden en door het uitdelen van traktaten 
bij evangelisatieacties, zoals de bezoeken aan kermissen door de bkv en een 
vereniging als de Autozending. Dat dergelijke lectuurverspreiding effect 
kon hebben, bleek uit een opmerkelijk voorval dat ds. Van der Heide tijdens 
een bestuursvergadering van de bkv op 6 november 1947 besprak. Volgens 
hem was de kermis in Rhenen mislukt dankzij evangelisatie met een folder 
van de bkv, wat tot grote woede van de burgemeester had geleid. Die zou 
zelfs hebben gedreigd Van der Heide te arresteren. Jammer genoeg ontbre-
ken verdere details over dit voorval, zoals de titel van het gebruikte traktaat 
en de rol die de lectuur speelde bij het verhitten van de gemoederen.59

‘O, wat ben ik blij, dat ik dit boekje van u meegekregen heb!’
Daarbij blijft het de vraag, wie de mensen waren die de traktaten lazen. 
Kwam de lectuur in handen van degenen voor wie het bedoeld was en wat 
vonden de lezers er eigenlijk ervan? Hoewel evangelisatietraktaten volgens 
de uitgevers bedoeld waren voor lezers bij wie de band met de kerk ver-
slapt of verbroken was, leken de auteurs van de traktaten vaak moeite te 
hebben om voor een niet-kerkelijk publiek te schrijven. Ze veronderstelden 
belangrijke christelijke begrippen, zoals zonde, verzoening en verlossing als 
bekend en citeerden ingewikkelde bijbelteksten zonder enige toelichting. 
Het is dan ook de vraag of de teksten voldoende aansloten bij het beoogde 
publiek. Soms leken auteurs zich zelfs expliciet te richten op christelijke 
lezers. Zo schreef ‘Pekah’ in het eerder genoemde Filippus-traktaat Van 
twee turfgravers: ‘velen onzer lezers zullen wel eens gehoord hebben van 
Luitzen Dijkstra, die in het jaar 1842 als de eerste predikant der Christelijke 
Afgescheiden Gereformeerde gemeente te Smilde werd bevestigd, nadat hij 
reeds eenige jaren die gemeente als oefenaar gediend had.’60 Daarmee leek het 
traktaat nadrukkelijk voor een gereformeerd publiek geschreven, hoewel de 
rest van het boekje draaide om het bekeringsverhaal van de twee turfgravers 
en sterk waarschuwde tegen de gevolgen van ongeloof en daarmee niet veel 
afweek van de gebruikelijke teksten van Filippus.
   Aan het begin van de twintigste eeuw konden evangelisatieverenigingen 
nog uitgaan van bekendheid met kerk, bijbel en belangrijke christelijke 
begrippen, omdat ze lezers in veel gevallen konden aanspreken op een 
christelijke opvoeding. Toch zullen traktaten zoals het bovengenoemde 
waarschijnlijk weinig bewust buitenkerkelijken hebben aangesproken. Bij 
mensen die door omstandigheden van de kerk waren ‘weggedreven’, kun-
nen de traktaten wel reacties hebben losgemaakt, doordat in de traktaten 
nadrukkelijk werd geprobeerd de verbinding met het geloof uit de jeugd 
opnieuw te leggen. Zo werd vaak verwezen naar een mogelijke doop in de 
jeugd, die de lezer verbond met God, ook al was hij of zij zich daar niet van 
bewust. Ook werd geprobeerd herinneringen op te roepen aan rituelen zoals 
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het bijbellezen aan tafel in het gezin of het zingen van bekende psalmen. 
Het is echter zeer waarschijnlijk dat een aanzienlijk deel van de lectuur toch 
vooral door gelovige lezers werd gewaardeerd, die de traktaten lazen om 
getroost of gesticht te worden.
   Dat wordt onder meer duidelijk uit een eerder aangehaald citaat uit een 
jubileumuitgave van het Nederlandsch Godsdienstig Traktaatgenootschap, 
waarin werd gezocht naar oorzaken voor de terugloop in de vraag naar de 
lectuur van het genootschap aan het einde van de negentiende eeuw.

Maar, zooals tevoren reeds gezegd, langzaam maar zeker werd de be-
langstelling minder en kon het Genootschap niet meer doen, wat het te 
voren deed. Invloed daarop heeft gehad de concurrentie, die begon en de 
verscherping in den godsdienstigen strijd. Sommige uitgevers brachten 
blaadjes of tractaten in omloop, die evenzeer voor goedkoopen prijs te 
verkrijgen waren en vooral toen Weekbladen verschenen, waarin het 
hoofd- of eerste artikel van stichtelijke kouleur was, bleek de behoefte 
aan een stichtelijk blaadje bevredigd bij velen.61

Met name de verwijzing naar de weekbladen, die zo’n belangrijk onderdeel 
vormden van het verzuilde (kerkelijke) perslandschap aan het eind van de 
negentiende eeuw, maakt duidelijk dat de vraag naar traktaten voor een 
aanzienlijk deel van een christelijk publiek kwam, dat behoefte had aan 
‘stichtelijke lectuur’. Hoewel de jubileumuitgave van het ngtg verwijst naar 
de situatie aan het eind van de negentiende eeuw, lag dat bij de uitgaven 
van de vvhs en de bkv zeer waarschijnlijk niet anders. Ook de uitgaven van 
de verenigingen werden door een christelijk publiek soms graag gelezen, 
zoals blijkt uit een van de sporadische reacties van lezers die in een mede-
delingenblad van de vvhs werden afgedrukt. ‘Mej. G. te B. schreef ons 2/7 
‘32: Ik ben al 5 jaar ziek en op Hemelvaardag heb ik nog bloed opgegeven. 
Ik sta nu geheel alleen in de wereld met een ziek lichaam en veel zorgen… 
Maar Gode zij dank, Hij is mij steeds nabij en zorgt als een Vader voor mij. 
Dagelijks geniet ik van Uw uitgaven en hoe menigmaal verkwikte mij een 
tekst.’62

   Door een christelijk publiek werden de traktaten dus gewaardeerd, maar 
gold dat ook voor de in feite beoogde doelgroep? Hierover is nog minder 
informatie beschikbaar, dan over de gelovige lezers. Een mededelingenblad 
van de vvhs vermeldt een zeer zeldzame lezersreactie, die ons enig inzicht 
kan geven in de ontvangst van de traktaten.

Voor ons ligt een brief van 28 Augustus 1934. Daarin staat “ik heb uw 
kalender gevonden op een vuilnisbak in de Jodenbuurt. Dien tijd was 
ik door werkloosheid zoo teneer gedrukt, dat ik aan Godsdienst niet 
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meer deed. Ik geloofde wel aan een God, maar ik werd te hard geslagen. 
Ik kreeg drie kinderen, die ik ook niet heb laten doopen. Mijn vrouw, 
die zich wilde laten aannemen, heeft zulks ook niet gedaan. Maar na het 
vinden van den kalender en door het trouwe lezen der blaadjes, begint 
het Licht ook weer door te schijnen in onze donkere harten, en zal met 
Gods hulp ook wel weer alles goed komen. Ik ben nu 21⁄2 jaar zonder 
werk, op een steun van ƒ12,75 met 5 personen. U begrijpt, dat wij met 
de zwaarste zorgen te kampen hebben, maar ik klaag niet meer. Wan-
neer het Gods tijd is, zal Hij ook wel helpen. Ik heb mijn vertrouwen op 
Gods almacht terug. Hopende dat uw zegenrijk werk nog lang zal mogen 
bestaan tot Zijn eer, verblijf ik…’63

Deze brief schetst echter een wel zeer idealistisch beeld van de invloed van 
de religieuze lectuur. Het lijkt rechtstreekse propaganda voor de vvhs, en 
was het dat misschien ook niet? Duidelijk is in ieder geval dat de vereni-
ging grote invloed kon uitoefenen op de weergave van dergelijke reacties, 
door selectief te citeren uit binnen gekomen brieven en mogelijke minder 
gunstige reacties onvermeld te laten. Bovendien zullen de meeste lezers bij 
een negatieve reactie niet de moeite hebben genomen de vvhs hiervan op 
de hoogte te stellen.
   Het was daarom bijzonder in een bron buiten het archief van de vvhs en de 
bkv een verwijzing naar een vvhs-traktaat aan te treffen. In Kampen werd van 
1921 tot in de jaren zestig geëvangeliseerd door Zwerina Adriana Hendriks, 
die als ‘juffrouw Hendriks’ met haar evangelisatie-activiteiten zelfs nationale 
bekendheid verwierf. Haar zuster schreef over haar werk het boekje ‘40 jaar 
evangeliste’, waarin de traktaatverspreiding door Hendriks ruim aandacht 
krijgt. Daarin komt het verhaal voor van een vrouw, waaraan de evangeliste 
voor vertrek naar Nederlands-Indië een traktaatje meegaf. Na de oorlog, 
waarin de vrouw en haar gezin in verschillende Jappenkampen geïnterneerd 
waren geweest, kwam Hendriks opnieuw in contact met de vrouw.

O, wat heb ik in het kamp ontzaggelijk veel aan dit kleine boekje gehad, 
dat ik zo mooi kon verstoppen. Als wij met de andere kampbewoonsters 
bij elkaar zaten, dan las ik er stilletjes uit voor en hebben wij het zodoende 
meermalen doorgelezen. Het is waar, Gods Woord is een onuitputtelijke 
goudmijn, want als wij daar uitgeput “aan Babels stromen” terneer zaten, 
ontvingen wij weer nieuwe moed en kracht. Men vroeg mij wel eens 
meermalen: “mag ik het van u een poosje te leen hebben?” Maar ik was 
veel te bang dat het verloren zou gaan, want ik kon er niet buiten en 
dan antwoordde ik: “je kunt zo veel als je wilt bij me komen en dan wil 
ik je er uit voorlezen, is dat niet het beste?” O, wat ben ik blij, dat ik dit 
boekje van u meegekregen heb!64
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Uit de omschrijving die in 40 jaar evangeliste van het traktaat gegeven wordt, 
valt op te maken dat het om een uitgave van de vvhs moet zijn gegaan. ‘Het 
boekje was 8 bij 12 cm groot en was getiteld: “Vredesklanken uit het Woord 
Gods”, en op de omslag was dan ook een lieve witte duif staande op een rots 
afgebeeld.’65 Een traktaat met deze titel en een tekening van een duif op de 
omslag heb ik aangetroffen tussen de uitgaven van de vvhs. Het was een 
van de typische bijbelboekjes van de vvhs, met bijbelteksten die thematisch 
waren gerangschikt op thema’s als ‘Vrede met God’, ‘Vrede in het hart’ en 
‘Vrede onder elkaar’. Voorbeelden als dit tonen aan dat mensen een aange-
boden traktaat konden koesteren, zeker onder zware omstandigheden.
   Veel traktaten zal echter een minder koesterende behandeling ten deel 
zijn gevallen. Dat negatieve reacties op de traktaten ook – en waarschijnlijk 
zelfs regelmatig – voorkwamen, valt onder meer op te maken uit de hier-
boven genoemde jubileumuitgave van het ngtg. ‘Het is niet gemakkelijk 
een goed traktaat te schrijven en menigeen deed het, die dit maar liever 
niet had moeten doen. Daar zijn verhaaltjes gedebiteerd, zóó onwáár, zóó 
onnatuurlijk, dat ieder voelde, zoo kon het niet zijn. Of er werden preeken, 
althans blaadjes in preekvorm aan den man gebracht, die misschien ook 
hadden dienst gedaan als een gedeelte eener deftige kanselrede. [...] Zoodat 
ik maar zeggen zal, hoe moeielijk het is een goed traktaat te schrijven. Èn 
vorm en inhoud moeten boeien, anders legt men het blaadje naast zich neer 
of doet er nog erger mee.’66 Wat bedoelde de schrijver hier te zeggen met ‘of 
doet er nog erger mee’? Werden de blaadjes voor andere doeleinden, zoals 
verpakkingsmateriaal (of, nog erger, mogelijk als toiletpapier) gebruikt? In 
ieder geval wordt duidelijk dat de uitgevers zich ervan bewust waren dat 
traktaatjes lang niet altijd met interesse werden gelezen en dat een traktaat 
aan tal van criteria moest voldoen, van een pakkende titel tot een boeiende 
schrijftrant, om door het publiek te worden gelezen. Aan dat laatste liet 
de vvhs zich echter niet zoveel gelegen liggen, doordat zij bewust concen-
treerde op de uitgave van teksten die zo dicht mogelijk bij de bijbel stonden. 
De bkv probeerde vanaf haar oprichting wel duidelijk aansluiting te vinden 
bij haar publiek, maar helaas is mij geen enkele reactie van een lezer op de 
lectuur van de vereniging bekend.
   Ook wat het publiek betreft werd er na de tweede wereldoorlog onmis-
kenbaar een verandering zichtbaar. Het was niet zozeer dat de verenigingen 
een ander publiek zochten, want ze hadden zich ook in de vooroorlogse pe-
riode altijd op een ongelovig publiek gericht. De manier waarop dat publiek 
werd benaderd, veranderde echter merkbaar. Zoals al eerder aangegeven, 
constateerden de verenigingen na de oorlog dat hun publiek veranderd 
was. Mensen voelden zich niet meer vanzelfsprekend aangesproken door 
verwijzingen naar het geloof uit hun jeugd, en worstelden na de oorlog 
bovendien met vragen over God, het lijden en geloof. Zowel de vvhs als de 
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bkv probeerde hierop in te spelen, door de vormgeving en de inhoud van 
hun traktaten aan te passen aan ‘de mens van heden’, zoals de bkv haar 
publiek in de jaren vijftig omschreef. De vvhs handhaafde daarbij een vrij 
strenge toon, en waarschuwde voor de gevaren van de moderne tijd, zoals 
bioscoopbezoek of de gedachte het leven zonder God te kunnen leidden. 
In de uitgaven van de bkv werd echter steeds meer geprobeerd zich in de 
gedachtewereld van het publiek te verplaatsen. Zo kwamen er traktaten 
voor bepaalde groepen en de vraagstukken die hen bezig hielden, zoals de 
boeren die door mechanisering steeds minder van de natuur afhankelijk 
leken te raken of de emigranten die Nederland verlieten om een leven elders 
op te bouwen. Ook besteedden ze veel aandacht aan de ‘technologisering’ 
die het leven van mensen makkelijker, maar tegelijk ook ingewikkelder kon 
maken.
   Het is duidelijk dat de verenigingen in de naoorlogse periode een stap 
richting hun publiek probeerden te zetten, en steeds meer aandacht kregen 
voor de persoonlijke aspecten van geloof. Hoewel er na de oorlog ook an-
dere media – zoals de film – werden geïntroduceerd om de boodschap over 
te brengen, bleven traktaten daarvoor nog steeds het belangrijkste middel. 
De traktaten werden echter aangepast aan de eisen van een nieuwe tijd door 
het gebruik van kortere teksten, een toenemend gebruik van beeldtaal en 
een meer persoonlijke inhoud. Hoe het publiek reageerde op deze verande-
ringen valt door een gebrek aan bronnen echter nauwelijks na te gaan. Uit 
de naoorlogse periode heb ik – afgezien van de reacties op de babyfolder 
van de vvhs – geen directe reacties van lezers kunnen terugvinden. Voor de 
verenigingen zelf leken de veranderingen geen doorslaand succes, de vvhs 
kreeg te maken met scherpe kritiek vanuit de christelijke pers en ook de bkv 
klaagde in de jaren vijftig over teruglopende interesse voor de traktaten. 
Of dit de reactie van het publiek op de uitgaven weerspiegelde is echter de 
vraag. Omdat de vvhs en de bkv zeker wat de naoorlogse periode betreft 
het grootste deel van hun uitgaven via kerken en evangelisatiecommissies 
verspreidden, kan het evengoed zijn dat hun aangepaste evangelisatielec-
tuur door de verspreiders niet goed ontvangen werd. Mogelijk liepen de 
verenigingen in de evangelisatiewereld iets teveel op de troepen vooruit, met 
hun pogingen om het publiek op een eigentijdse wijze aan te spreken, of liep 
onder kerkleden de belangstelling voor deze stichtelijke lectuur terug.

❧	❧	❧

Om een volledig beeld te krijgen van de evangelisatielectuur die in de 
(ruime) eerste helft van de twintigste eeuw gebruikt werd, en zeker van het 
publiek dat daarmee bereikt werd, zou het nodig zijn een veel uitgebreider 
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onderzoek te verrichten. Daarbij zouden de uitgaven van de vvhs en de 
bkv systematisch met die van andere uitgevers vergeleken moeten worden. 
Vanwege het versnipperde en onvolledige karakter van de bronnen, zal dit 
een zeer complex onderzoek vergen. Zeker om een beeld te kunnen schetsen 
van het lezerspubliek en de reacties op de uitgaven, zal op creatieve wijze 
naar aanvullend bronnenmateriaal gezocht moeten worden. Dat brengt het 
vluchtige karakter van deze goedkope, grijze lectuur nu eenmaal met zich 
mee. In ieder geval zal er gezocht moeten worden naar recensies in dagbla-
den en tijdschriften, waarbij vooral niet uitsluitend aan de christelijke pers 
gedacht moet worden. Om een daadwerkelijk beeld te krijgen van wat de 
lezer over religieuze traktaten dacht, zouden in feite ook egodocumenten 
als brieven of dagboeken geraadpleegd moeten worden, al zal dat in de 
praktijk vooral mogelijk zijn wanneer dit materiaal min of meer bij toeval 
wordt ontdekt. Een andere mogelijke insteek zou een meer boekhistorische 
aanpak kunnen zijn, waarbij in literaire teksten zoals romans, maar bijvoor-
beeld ook kinderboeken en korte verhalen, wordt gezocht naar verwijzingen 
naar traktaten of traktaatverspreiding. Deze zullen echter meer een beeld 
schetsen van de waardering van traktaatverspreiding door bepaalde maat-
schappelijke groepen, dan inzicht opleveren in de reacties van individuele 
lezers van traktaten.
   Wat uit de analyse van de bewaard gebleven uitgaven van de vvhs en de 
bkv echter duidelijk wordt, is dat zich tussen het begin van de twintigste 
eeuw en het einde van de jaren vijftig enkele belangrijke verschuivingen 
voltrokken. De vvhs onderscheidde zich van uitgevers die al sinds de ne-
gentiende eeuw actief waren, door fraai geïllustreerde uitgaven die expliciet 
voor evangelisatie bestemd waren op de markt te brengen. De vereniging 
vermeed de zeer gebruikelijke persoonlijke (bekerings)verhalen en pro-
beerde in deze periode van verzuiling, in tegenstelling tot een uitgever als 
het Gereformeerde traktaatgenootschap Filippus, ook geen duidelijk kerke-
lijk of ‘gereformeerd’ stempel op haar uitgaven te drukken. Aan het begin 
van de jaren dertig, besloot de bkv zich vervolgens op een andere dan de 
gebruikelijke doelgroep te concentreren. In plaats van traktaten voor de 
lagere standen, gaf zij materialen voor de meer welgestelden uit. Incidenteel 
verschenen boekjes voor deze doelgroep ook wel bij andere uitgevers, maar 
er was geen vereniging die zich specifiek op deze groep richtte.
   De belangrijkste verandering voltrok zich echter in de naoorlogse periode. 
De verenigingen begonnen toen voor het eerst doelbewust te reflecteren op 
hun doelgroep, en stelden zichzelf de vraag of ze hun publiek nog wel be-
reikten. Terwijl de kerken actiever werden op het terrein van evangelisatie, 
en daardoor in toenemende mate concurrentie voor de verenigingen begon-
nen te vormen, experimenteerden de vvhs en de bkv met nieuwe vormen 
van religieuze lectuur. Vooral de vormgevingsaspecten springen daarbij in 
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het oog, het traktaat ontwikkelde zich van een dun boekje in zakformaat 
tot een dubbelgevouwen blad, waarbij in het oog springende titels, teksten 
in kleur en humoristische tekeningen de aandacht van de lezer moesten 
trekken. De inhoudelijke veranderingen onthullen echter meer over de aard 
over de veranderde behoefte van het publiek. Er kwam meer ruimte voor 
twijfel, persoonlijke vragen van de lezer werden serieus genomen en de 
auteurs verplaatsten zich in de gedachtewereld van hun publiek, of het nu 
om boeren, migranten of fabrieksmeisjes ging. Daarbij wordt een onmisken-
baar Amerikaanse invloed op de naoorlogse evangelisatielectuur zichtbaar. 
Terwijl in de vooroorlogse periode Britse traktaten nog een belangrijke bron 
voor Nederlandse uitgevers vormden, valt het – in ieder geval wat de vvhs 
en de bkv betreft – op, dat die invloed na de oorlog radicaal naar Amerika 
verschuift. Terwijl er in de vooroorlogse periode bij de verenigingen geen 
voorbeelden te geven zijn van lectuur die vanuit Amerika was geïnspi-
reerd (afgezien van sommige afbeeldingen voor zondagsschoolmaterialen), 
verschijnen na de oorlog steeds meer uitgaven die duidelijk onder Ameri-
kaanse invloed stonden. De Britse invloed lijkt tegelijkertijd weggevallen. 
De machtsverschuivingen die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog hadden 
voltrokken, werden in Nederland dus ook, letterlijk, zichtbaar op het terrein 
van de evangelisatielectuur.
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Nu de ontwikkeling die de vvhs en de bkv tussen 1913 en 1959 doormaak-
ten is geschetst, en de vormgeving en inhoud van de evangelisatielectuur 
onder de loep is genomen, wordt het tijd om terug te keren naar de vraag 
waarmee dit onderzoek begon. Hoe ontwikkelde zich in Nederland, mede 
onder invloed van de Angelsaksische wereld, tussen 1913 en 1959 de vorm 
en inhoud van protestantse evangelisatielectuur? In de voorgaande hoofd-
stukken zijn talloze voorbeelden gegeven van Britse of Amerikaanse invloed 
op de evangelisatielectuur in Nederland, waarbij de vvhs en de bkv als 
casestudy hebben gefungeerd. Daarom is het belangrijk na te gaan of deze 
beïnvloeding een bijzonder element vormde in de geschiedenis van de vvhs 
en de bkv, of dat ze deel uitmaakte van een bredere ontwikkelingen onder 
Nederlandse uitgevers van evangelisatielectuur.

Britse invloed

Het is duidelijk dat de Britse invloed op de verspreiding van evangelisatielec-
tuur in Nederland haar wortels heeft in de negentiende eeuw. Aanvankelijk 
ging de impuls daartoe rechtstreeks uit van Britse evangelicals, die niet alleen 
de overzeese zending en missionair werk in eigen land stimuleerden, maar 
ook het christendom in Europa nieuw leven in wilden blazen. Vanaf het 
einde van de achttiende eeuw werden in Groot-Brittannië talloze religieuze 
organisaties opgericht, die zich zowel in Engeland als elders in Europa inzet-
ten om een religieuze opleving tot stand te brengen. Het begon in 1795 met 
de oprichting van de London Missionary Society (de plaatsbepaling werd 
overigens pas in 1818 officieel aan de naam toegevoegd). Vanuit de kringen 
rond de lms werd in 1799 de Religious Tract Society en in 1804 de British 
and Foreign Bible Society opgericht, waarna in de negentiende eeuw de op-
richting van een groot aantal andere religieuze organisaties zou volgen.1

   Op dat moment verkeerde Groot-Brittannië nog in oorlog met het Napo-
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leontische Frankrijk. Dat richtte de blik van deze Britse religieuze genoot-
schappen op Europa. Het begon met het verspreiden van religieuze lectuur 
onder Franse vluchtelingen en krijgsgevangen, maar de Britse evangelicals 
stelden al snel verdergaande doelen. ‘British Protestants were by no means 
content simply to aim at the support and (where possible) the proselytization 
of the French-speaking refugees and prisoners who had arrived in Britain. 
On the contrary, British Protestants, having been alerted to the political 
and spiritual condition of Europe, determined to explore the needs of the 
Continent itself.’2David Bogue, een invloedrijk lid van de lms, reisde daarom 
in 1799 naar Europa en legde contacten in onder meer Amsterdam en Pa-
rijs. Na terugkeer maakte hij zich sterk voor ondersteuning van missionaire 
activiteiten op het vasteland. De oorlogsomstandigheden bemoeilijkten de 
Britten tot aan 1815 weliswaar om hun activiteiten te ontplooien, maar na 
de val van Napoleon kregen ze de kans die sterk te vergroten.3

   De Britse evangelicals grepen het einde van het Napoleontische keizerrijk 
aan om de totstandkoming van een bijbel- en traktaatbeweging elders in 
Europa te stimuleren. Dat leidde onder meer in Nederland tot het ontstaan 
van verschillende religieuze organisaties naar Britse stijl, waaronder het 
Nederlands Zendelinggenootschap, het Nederlands Bijbelgenootschap en 
het Nederlands Godsdienstig Traktaatgenootschap. De Britse invloed was 
hier onmiskenbaar. De organisaties werden opgericht op Engels initiatief, 
de werkwijze, organisatievorm en doelstelling werden (deels) van de Britse 
genootschappen overgenomen en het Nederlandsch Godsdienstig Traktaat-
genootschap bracht vertalingen van Engelse lectuur op de markt. Aanvan-
kelijk hadden deze Nederlandse genootschapen weinig concurrentie en 
werkten ze onderling in grote harmonie samen, waarbij bestuursleden van 
de drie organisaties uit dezelfde kringen kwamen en soms in het bestuur van 
meerdere genootschappen tegelijk zaten. Vanaf 1848 namen met de invoering 
van de nieuwe grondwet de mogelijkheden om een (religieuze) vereniging op 
te richten sterk toe en daarmee ook het aantal religieuze organisaties. In de 
tweede helft van de negentiende eeuw groeide het landschap van religieuze 
verenigingen dan ook uit tot ongekende proporties. Tijdens dat proces nam 
de directe Britse invloed af en kwamen de Nederlandse religieuze genoot-
schappen meer op zichzelf te staan.4

   In lijn met een toenemende Amerikaanse invloed binnen de evangelicale 
beweging, die op missionair terrein onder meer zichtbaar werd bij de op-
komst van de zogenaamde faith missions, vallen vanaf het einde van de 
negentiende eeuw ook enkele voorbeelden van Amerikaanse beïnvloeding 
aan te wijzen. Deze kwamen echter slechts sporadisch voor en werden door 
Nederlanders niet enthousiast omarmd. Zo werd er in Nederland kritisch 
gereageerd op het werk van de bekende Amerikaanse evangelist Dwigth L. 
Moody. De liederen van Moody’s rechterhand Ira Sankey wisten in Neder-
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land weliswaar een publiek te veroveren, maar de evangelisatiemethode van 
Moody werd nauwelijks overgenomen. Abraham Kuyper en enkele andere 
Nederlandse predikanten waren wel korte tijd onder de indruk van de pre-
diking van de Amerikaan Robert Pearsall Smith, maar toen hij onder meer 
vanwege een buitenechtelijke escapade in opspraak raakte, trokken zij hun 
steun voor Smiths beweging teleurgesteld terug. De kritischere houding 
tegenover Amerikaanse evangelisten hing echter niet alleen samen met hun 
persoonlijke misstappen of stijl. Tussen Amerika en Nederland werd een 
grotere culturele kloof ervaren dan met Groot-Brittannië. Evangelisatieme-
thoden die in Amerika goed werkten, werden voor Nederland niet geschikt 
geacht. Zo werd Moody’s methode gezien als te Amerikaans, te emotioneel 
en te massaal, kritiek die meer dan zeventig jaar later nog eens afgestoft en 
opnieuw verwoord zou worden, toen een nieuwe generatie Amerikaanse 
evangelisten (waaronder Billy Graham en Tommy Lee Osborn) naar Europa 
trok.5

   De Britse invloed op het Nederlandse religieuze verenigingsleven in de 
negentiende eeuw is echter onmiskenbaar. In de tweede helft van de negen-
tiende eeuw nam de directe steun weliswaar af, maar toch bleef de Britse 
voortrekkersrol ook later in de eeuw aanwijsbaar. Dat gold in ieder geval 
voor Nederland. Maar liep deze Britse invloed ten einde met de opkomst 
van de verzuiling aan het eind van de negentiende eeuw, of liet ze ook na 
de eeuwwisseling haar sporen na? Tot op heden heeft het religieuze vereni-
gingsleven in Nederland in de eerste helft van de twintigste eeuw, en de mo-
gelijke invloed daarop vanuit het buitenland, nauwelijks aandacht gekregen 
in historisch onderzoek. Het beeld lijkt te zijn dat evangelisatieverenigingen 
en andere religieuze organisaties in deze periode weinig ontwikkelingen 
doormaakten en dat zich pas na de oorlog weer vernieuwingen voordeden 
op het terrein van evangelisatie. Daardoor wordt echter gemakkelijk voorbij 
gegaan aan processen die wel degelijk gaande waren. Meer oog voor de eerste 
helft van de twintigste eeuw kan lange termijnontwikkelingen blootleggen, 
die een brug vormen tussen het missionair elan van de negentiende eeuw en 
de snelle afbrokkeling van de rol van religie in het publieke domein vanaf 
de jaren zestig. Dit onderzoek maakt in ieder geval duidelijk dat er ook in 
de eerste helft van de twintigste eeuw op verschillende momenten vanuit 
kerkelijke kringen actief gereageerd werd op de geleidelijk afbrokkelende 
betrokkenheid bij de kerk, die onder meer zichtbaar werd in het dalende 
kerkbezoek. Aanvankelijk kwamen deze activiteiten vooral op initiatief 
van betrokken gelovigen tot stand. Pas na de oorlog zouden kerken zelf het 
evangelisatiewerk meer gaan organiseren. Hoewel deze initiatieven steeds 
meer van eigen bodem kwamen, maakt dit onderzoek duidelijk dat de Britse 
invloed op het evangelisatiewerk nog tot aan de Tweede Wereldoorlog een 
belangrijke rol bleef spelen.
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VVHS: 1913-1945

De geschiedenis van de vvhs vormt daarvan een duidelijk voorbeeld. Ma-
rinus Heule maakte in 1906 een reis naar Engeland, waar hij geïnspireerd 
raakte door het voorbeeld van de Britse Scripture Gift Mission (sgm) en 
besloot een eigen vereniging voor de verspreiding van bijbelse lectuur op 
te richten. Uiteindelijk leidde dat tot de oprichting van de vvhs in 1913. De 
aandacht die op dat moment in gereformeerde kringen voor evangelisatie 
was ontstaan, wat onder meer tot uiting kwam in het evangelisatiecongres 
dat in datzelfde jaar werd georganiseerd, zal zeker aan zijn beslissing heb-
ben bijgedragen. Het is echter veelzeggend dat Marinus tijdens zijn bezoek 
aan Engeland zozeer onder de indruk raakte van het werk van de Scripture 
Gift Mission, dat hij besloot om soortgelijk werk in Nederland op te zetten. 
Wat hem betreft kon in Nederland nog steeds geleerd worden van de Britse 
traktaatverspreiding. Zoals in hoofdstuk drie is beschreven, werd Marinus 
vooral geïnspireerd door de nadruk die de sgm legde op de verspreiding 
van het Woord in allerlei vormen. De vvhs startte haar werk dan ook met 
de uitgave van fraai geïllustreerde bijbelgedeelten naar het voorbeeld van 
de sgm. Ook in latere jaren bleef de vvhs, ondanks de gestage uitbreiding 
van het type uitgaven dat bij de vereniging verscheen, altijd vasthouden 
aan het beleid om zo dicht mogelijk bij de bijbel te blijven. Voor de uitga-
ven werd zoveel als mogelijk was gebruikt gemaakt van bijbelteksten en 
werd door de auteurs zo min mogelijk vrije tekst geschreven, waardoor de 
traktaten van de vvhs afweken van die van bestaande organisaties als het 
Nederlands Godsdienstig Traktaatgenootschap (ngtg) en het Gereformeerd 
Traktaatgenootschap “Filippus”.6

   Daarmee vormden de geïllustreerde bijbelgedeelten van de vvhs in feite 
een brug tussen bijbel- en traktaatverspreiding. Bijbel- en traktaatversprei-
ding werden weliswaar al sinds de negentiende eeuw meestal gecombineerd, 
maar bij de bijbelverspreiding had de nadruk altijd gelegen op de volledige 
bijbel of het nieuwe testament, terwijl religieuze traktaten in de loop van 
de negentiende eeuw tot een min of meer vast genre uitgekristalliseerd wa-
ren. De nadruk lag daarin op waarschuwingen tegen zonde, een oproep op 
terugkeer naar het geloof en er werd zeer vaak gebruik gemaakt van –na-
drukkelijk als waargebeurd gepresenteerde – persoonlijke verhalen. Wie 
verschillende traktaten gelezen had, kon de inhoud van een traktaat aan de 
hand van de titel hoogstwaarschijnlijk accuraat voorspellen. Het traktaat 
was daarmee aan het begin van de twintigste eeuw een beproefde, maar 
ook uitgesleten methode geworden. De sgm en in navolging daarvan ook 
de vvhs zetten de vormgeving en goedkope productiemogelijkheden van 
het traktaat echter in, om met behulp daarvan het bijbelse woord te kunnen 
verspreiden. Ze probeerden de bijbel daarmee aantrekkelijk te maken voor 
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het publiek waarvoor de religieuze traktaten – als korte, eenvoudig te lezen 
teksten – oorspronkelijk bedoeld waren, maar voor wie het lezen van de 
bijbel teveel problemen gaf vanwege het complexe karakter van de tekst.
   Deze nadruk op de bijbel zelf zou de vvhs tot na de oorlog behouden, waar-
mee de vereniging zich onderscheidde van andere uitgevers van religieuze 
lectuur. Op het gebied van zondagsschoolmaterialen, kaarten en wandplaten 
vertoonde het materiaal van de vvhs echter aanzienlijke overlap met dat 
van de concurrerende organisaties. Het vernieuwende karakter van de vvhs 
moet dan ook niet worden overdreven, maar de vereniging maakte met de 
keuze voor geïllustreerde bijbelgedeelten duidelijk dat religieuze traktaten 
ook op andere manieren vormgegeven konden worden dan tot dan toe ge-
bruikelijk was geweest. Dat dit niet voor iedereen direct duidelijk was, blijkt 
wel uit het feit dat het Nederlands Bijbelgenootschap (nbg) de vereniging 
van Marinus pas enkele jaren na haar oprichting als een concurrent begon 
te beschouwen. Het conflict tussen beide organisaties spitste zich toe op de 
naamgeving van Marinus’ vereniging, maar het is de vraag of het nbg zich 
in de grond van de zaak niet vooral bedreigd voelde door het product – de 
geïllustreerde bijbelgedeelten – dat door de vvhs was geïntroduceerd.
   Aanvankelijk bracht de vvhs verschillende uitgaven van de sgm – waar-
onder het bekende boekje Words of Comfort and Consolation, dat bij de vvhs 
onder de titels Raad en Troost en Troostwoorden voor zieken en bedroefden 
verscheen – in Nederlandse vertaling uit. Al snel begon de vereniging ook 
eigen traktaten te publiceren, die zeker in de eerste decennia van haar be-
staan echter nog sterk de stijl van de Britse inspiratiebron sgm weerspie-
gelden. Tegelijkertijd was de vvhs nadrukkelijk geen Nederlandse tak van 
de sgm, zoals die in de Verenigde Staten wel ontstond. Het is zelfs onzeker 
of de sgm door Marinus op de hoogte werd gesteld van de oprichting van 
zijn Genootschap voor Bijbelverspreiding in 1913. Dit viel helaas niet na te 
gaan, omdat de archieven van de Scripture Gift Mission recent bij de Lon-
don Metropolitan Archives zijn ondergebracht en daar op het moment van 
onderzoek nog geïnventariseerd werden. Duidelijk is echter wel dat veel 
van de correspondentie uit de eerste helft van de twintigste eeuw verloren 
is gegaan, mogelijk mede door de brand die in 1956 het kantoor van de sgm 
heeft verwoest,7 en dat van de overgebleven correspondentie voor zover op 
dit moment bekend geen brieven van of aan Marinus Heule of de vvhs deel 
uitmaken. Ook in de archieven van de vvhs is helaas geen enkele aanwijzing 
over contacten tussen de vvhs en de sgm aangetroffen. De sgm moet vrij-
wel zeker hebben geweten van de Nederlandstalige uitgave van Words of 
Comfort and Consolation, waarvoor zij auteursrechtelijke toestemming moet 
hebben geven, maar of beide organisaties verdere contacten onderhielden 
blijft onduidelijk. Ondanks haar Britse inspiratiebron, droeg de vvhs dan 
ook van het begin af aan een duidelijk Nederlands karakter.8
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BKV: 1933-1945

Bij de bkv was de Britse invloed minder duidelijk waarneembaar. Het 
initiatief voor de vereniging kwam voort uit de praktijk, doordat enkele 
gelijkgestemden elkaar op het strand van Wijk aan Zee ontmoetten en daar 
spontaan begonnen te evangeliseren. De vereniging werd pas opgericht 
nadat het strandevangelisatiewerk enkele seizoenen had gedraaid, en de 
medewerkers behoefte kregen aan eigen lectuur. Toch kan het feit dat het 
strandevangelisatiewerk in Groot-Brittannië veel oudere wortels had dan in 
Nederland niet genegeerd worden. Zowel van de bereisde Hendrik Heule, die 
samen met zijn broer in 1908 al eens naar de Verenigde Staten was gereisd, 
als van de gereformeerde predikant en bkv-voorzitter W.A. Wiersinga is 
het aannemelijk dat ze op de hoogte waren van de vergelijkbare activiteiten 
in Engeland.
   Er bestond dan ook veel overeenkomst in de werkwijze van het Britse 
strandevangelisatiewerk en dat van de bkv, hoewel die overeenkomsten niet 
noodzakelijkerwijs hoeven te wijzen op invloed vanuit Engeland. Het is ook 
mogelijk dat het werk in Nederland zich in dezelfde richting ontwikkelde, 
doordat het onder vergelijkbare omstandigheden werd georganiseerd. Maar 
het is opmerkelijk dat zowel de Britse organisatie cssm, die zich met strande-
vangelisatie bezig hield, als de bkv zich van het begin af aan sterk richtten op 
kinderen. De bkv richtte zich weliswaar niet uitsluitend op kinderen, zoals 
de cssm, maar zag kinderen wel als makkelijker bereikbaar dan volwassenen. 
Daarom probeerde ook de bkv volwassenen vooral via hun kinderen te be-
reiken. Ook de activiteiten die werden georganiseerd leken sterk op elkaar, 
zo werden er spelletjes en sportactiviteiten voor kinderen georganiseerd om 
zo hun aandacht te trekken. Als de kinderen eenmaal bij elkaar waren kon 
dan een bijbelverhaal worden verteld en liederen met hen worden gezongen. 
Beide organisaties beperkten zich bovendien niet uitsluitend tot strandevange-
lisatiewerk, maar gaven ook eigen religieuze lectuur uit die bij de activiteiten 
gebruikt kon worden.9

   In de uitgaven van de bkv is een eventuele Britse invloed minder aan-
wijsbaar. De bkv experimenteerde wel met een vrijere vorm van parafrase 
van bijbelgedeelten in haar traktaat, maar er zijn geen aanwijzingen dat 
daarmee naar Brits voorbeeld werd gewerkt. Ook in de keuze van thema-
tiek en anekdotes, valt nauwelijks Britse invloed aan te wijzen. Wel maakte 
Hendrik Heule regelmatig gebruik van het werk van Britse kunstenaars als 
Harold Copping ter illustratie van de bkv-uitgaven. Ook werd in de speciale 
serie over geloofshelden die de bkv jarenlang uitgaf, relatief veel aandacht 
besteed aan Britse evangelicals. De namen van de evangelicals die voor de 
serie geselecteerd werden, liepen uiteen van bekende personen als John 
Wesley en de bedenker van de zondagsschool Robert Raikes, tot een vrouw 
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als Sarah Martin, die halverwege de negentiende eeuw een van de pioniers 
van de hervormingen in het Engelse gevangeniswezen was geweest, maar 
die in de twintigste eeuw alweer grotendeels in de vergetelheid was geraakt. 
Naast de levensverhalen van veel Britse evangelicals, bevatte de serie echter 
evengoed veel Duitse namen, naast een reeks aan bekende en minder be-
kende historische figuren van Karel de Grote, Johannes Hus tot aan Sadhu 
Sundar Singh en Mathilde Wrede, een Finse die zich inzette voor het lot van 
gevangen in haar land. Dat de Britse evangelicals in de serie zo goed ver-
tegenwoordigd waren, zeker als de Reformatie buiten beschouwing wordt 
gelaten, toont aan dat de bkv oog had voor de rol die de Britse evangelicals 
op missionair terrein hadden gespeeld. In de eigen traktaten van de bkv viel 
daarvan echter weinig terug te zien. In tegenstelling tot de traditionele Britse 
traktaten, een traditie die in de negentiende eeuw ook door Nederlandse uit-
gevers was overgenomen, maakte de bkv bijvoorbeeld nauwelijks gebruik 
van waargebeurde (levens)verhalen in haar traktaten.

De naoorlogse periode

Het is daarom interessant dat vanaf 1945 veel meer buitenlandse invloed in 
de uitgaven van de bkv zichtbaar werd. De traktaatjes ondergingen onmis-
kenbaar Amerikaanse invloed. Eenzelfde proces voltrok zich bij de vvhs. 
Enerzijds sluit deze ontwikkeling nauw aan bij de verschuivende machts-
verhoudingen die zich tijdens en na de Tweede Wereldoorlog voltrokken. 
In de laatste oorlogsjaren groeide de Verenigde Staten samen met de Sovjet-
Unie uit tot de machtsfactor op het wereldtoneel, terwijl Groot-Brittannië 
van haar positie als wereldmacht werd verdrongen. Door de Amerikaanse 
rol tijdens de oorlog kwamen veel Europeanen bovendien voor het eerst 
rechtstreeks in contact met Amerikanen. Die werden niet alleen gezien als 
helden, maar bovendien bewonderd om hun technische kunnen. Door Ame-
rikaanse soldaten geïntroduceerde nieuwe producten, zoals de door vrouwen 
felbegeerde nylonkousen, hadden duidelijk gemaakt dat de Amerikanen op 
technologisch gebied voorliepen en dat er in dat opzicht van hen geleerd 
kon worden. Het hoeft geen verbazing te wekken, dat er ook op het terrein 
van de evangelisatielectuur meer naar Amerikaanse voorbeelden gekeken 
begon te worden.
   De snelheid waarmee deze verschuiving van Britse naar Amerikaanse 
invloed zich voltrok is opmerkelijk. De grens kan worden getrokken in 
1945, waarna de Britse invloed volledig lijkt weg te vallen. De Amerikaanse 
invloed begint zich vervolgens in de jaren na de bevrijding geleidelijk aan 
te manifesteren, maar wordt vooral in de jaren vijftig duidelijk voelbaar. Ge-
zien de verschuivende machtsverhoudingen na 1945, was het voor de hand 
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liggend dat de Britse invloed op Nederlandse evangelisatielectuur na 1945 
geleidelijk af zou nemen, en dat in plaats daarvan een sterkere Amerikaanse 
invloed zichtbaar zou worden. Dat Engelse invloed na 1945 vrijwel direct 
wegviel, was echter een verrassende uitkomst van dit onderzoek. Zowel bij 
de vvhs als de bkv sprong de oriëntatie op Amerika na het eind van de oorlog 
bovendien meer in het oog dan verwacht. De bkv besteedde bijvoorbeeld 
als een van de eerste traditionele evangelisatieverenigingen aandacht aan de 
Amerikaanse evangelist Billy Graham, door verschillende traktaatjes geba-
seerd op zijn teksten uit te geven. Ook schreven ze in positieve zin over de 
technologische verworvenheden van de Amerikanen, zoals over de jeep.
   Een interessant aspect dat uit deze studie naar voren komt, is dat de 
Amerikaanse invloed op het kerkelijke en religieuze leven in Nederland 
niet uitsluitend samenhing met de opkomst van de evangelicale beweging 
vanaf de jaren vijftig. Ook traditionele verenigingen als de vvhs en de bkv 
richtten na de oorlog de blik op Amerika, de bkv zelfs al meteen in 1945 met 
haar Engelstalige folder ‘Suppression 1942-1943’. Amerikaanse evangelisten 
als Billy Graham hadden toen nog geen voet op Nederlandse bodem gezet. 
Terwijl de vvhs en de bkv zich lieten inspireren door Amerikaanse voor-
beelden, waarvoor Marinus Heule zelfs een reis naar de Verenigde Staten 
maakte, hielden ze anderzijds bovendien ruime afstand van de Amerikaanse 
evangelisten en hun methode van massa-evangelisatie. Dat gold zeker voor 
de vvhs, maar ook binnen de bkv stond het bestuur kritisch ten opzicht 
van massale evangelisatieacties. De oriëntatie van de vvhs en de bkv op 
Amerika paste daarentegen binnen de al veel langer bestaande traditie van 
beïnvloeding vanuit de Angelsaksische wereld, en was dus minder nieuw 
dan op het eerste gezicht lijkt. De verschuiving van Britse naar Amerikaanse 
invloed na de oorlog was opmerkelijk, maar werd niet alleen uitgedrukt door 
de komst van evangelicale organisaties als Youth for Christ, maar evengoed 
doordat traditionele verenigingen als de vvhs en de bkv in Amerika een 
nieuwe inspiratiebron voor evangelisatiewerk zagen.10

   Hoewel de omslag van Britse naar Amerikaanse invloed duidelijk te marke-
ren valt, werden de Amerikaans getinte traktaatjes en folders (eveneens een 
uit Amerika overgenomen begrip) niet kritiekloos ontvangen in Nederland. 
Dat bleek wel uit de reacties op de ‘babyfolder’ die de vvhs in de jaren vijftig 
uitgaf. Door de christelijke pers werd de combinatie van teksten met foto’s 
van onschuldige baby’s sterk bekritiseerd, hoewel daarbij niet werd verwe-
zen naar het Amerikaanse karakter ervan. De vraag is daarom of de vvhs in 
deze folder had gekozen voor een wat ongelukkige toepassing van de Ame-
rikaanse voorbeelden, of dat de Amerikaanse stijl als zodanig in Nederland 
niet aansloeg. Aangezien ook de bkv in de jaren vijftig in toenemende mate 
kritiek kreeg op haar uitgaven en te kampen kreeg met predikanten die de 
lectuur niet langer van de vereniging wilden afnemen, lijkt het er op dat de 
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Amerikaanse stijl van evangeliseren in Nederland niet bij iedereen in goede 
aarde viel. Dat hoeft niet te verbazen, in de negentiende eeuw was er over 
Engels getinte lectuur dezelfde kritiek te horen geweest. Die was echter na 
verloop van tijd verstomd. In de jaren vijftig zochten de vvhs en de bkv 
echter nog naar manieren om de Amerikaanse voorbeelden op het gebied 
van evangelisatielectuur aan te passen aan de Nederlandse situatie. Dat was 
een experiment dat niet altijd zonder horten of stoten verliep.11

Traktaatverspreiding in een internationale context

Maar waarom kwam deze omslag van Britse naar Amerikaanse invloed tot 
stand? En waarom stonden Nederlandse uitgevers van evangelisatiecultuur 
invloed in de negentiende en eerste helft van de twintigste eeuw zo sterk 
onder invloed van de Angelsaksische wereld? Op het eerste gezicht had het 
misschien meer voor de hand gelegen, als Nederlandse uitgevers zich vooral 
op Duitsland georiënteerd zouden hebben. Nederlandse theologen stonden 
in deze periode sterk onder invloed van het Duitse taalgebied, waardoor het 
niet onlogisch zou zijn te veronderstellen dat ook in de evangelisatielectuur 
een Duitse oriëntatie zichtbaar zou worden. Toch is dat niet het geval. Want 
hoewel de invloed vanuit Duitsland (en vanuit andere Europese landen) 
op Nederlandse evangelisatieverenigingen nog beter in kaart gebracht zou 
mogen worden, is duidelijk dat op het terrein van de evangelisatielectuur 
de beïnvloeding vanuit de Angelsaksische wereld groter was dan de Duitse. 
In deze studie is de mogelijke Duitse invloed niet belicht, mede omdat deze 
in de geschiedenis van zowel de vvhs als de bkv nagenoeg geen rol heeft 
gespeeld. Dat is op zichzelf overigens al een vermeldenswaardig feit. Bij an-
dere uitgevers van religieuze lectuur, zoals het traktaatgenootschap Filippus, 
kunnen incidenteel wel sporen van Duitse (en ook Franse) invloed kunnen 
worden aangetroffen, maar ook daar was deze invloed veel beperkter dan 
die vanuit de Angelsaksische wereld. Wat was daarvan de oorzaak?12

   De missionaire drang van de evangelicals – waar bijbel- en traktaatver-
spreiding een van de belangrijkste uitingen van vormden – kwam voort uit 
een religieuze opleving, die in verschillende opzichten een reactie vormde 
op de Verlichting en de Franse Revolutie. Het was zeker niet toevallig dat de 
evangelicals al vanaf de Napoleontische oorlogen zoveel interesse toonden 
in missionair werk in Frankrijk.13 De Franse revolutionairen hadden met 
hun pogingen om de macht van de kerk in te perken en de maatschappij te 
ontdoen van christelijke elementen als de kalender en feestdagen, getoond 
dat de plaats van religie in de samenleving niet langer vanzelfsprekend 
was. Daarnaast maakten de evangelicals zich bezorgd over wat zij zagen als 
krachten die de kerken van binnenuit ondermijnden, zoals de toenemende 
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bijbelkritiek en de nadruk op de ethische kant van het christendom, in plaats 
van een persoonlijk geloof in God. Maar terwijl de evangelicals zich afzetten 
tegen de afwijzing van wonderen en de ontkenning van de goddelijkheid van 
Jezus, werden ze tegelijkertijd onmiskenbaar beïnvloed door de Verlichting. 
Geloof en reden waren voor hen niet in tegenspraak. Ze beriepen zich vaak 
nadrukkelijk op feiten uit de bijbel om wat zij zagen als de vaagheden van 
liberale gelovigen af te wijzen. Hun genootschappen kenden een enorme 
organisatiegraad, waardoor zij in feite als de eerste professioneel geleide 
bedrijven beschouwd kunnen worden. Rationaliteit en efficiëntie speelden 
daarbij voor de bestuurders een belangrijke rol. Maar vooral richtten de 
evangelicals zich sterk op een persoonlijk geloof, waarvoor de bekering een 
noodzakelijke voorwaarde vormde. Dit was een zeer individuele opvatting 
van religie, die nauw aansloot bij het belang dat in de Verlichting aan het 
individu werd gehecht.14

   Ook elders in Europa hadden Verlichting en Revolutie dergelijke reacties 
losgemaakt. De Britse opwekkingsbeweging was dan ook niet uniek voor 
Groot-Brittannië, op verschillende plaatsen in Europa deden zich vergelijk-
bare oplevingen op religieus gebied voor, zoals het Réveil in Zwitserland, 
delen van Frankrijk en Nederland en de opwekkingsbewegingen in het 
Duitse taalgebied. In Engeland begon de opleving echter vroeg en liet zich 
sterker voelen dan elders. Dat hing zeker samen met ontwikkelingen die 
zich gelijktijdig in Engeland voordeden. Groot-Brittannië liep voorop bij het 
proces van industrialisatie dat aan het eind van de achttiende eeuw inzette 
en ontwikkelde zich bovendien tot de dominante macht op het wereldtoneel. 
Deze ontwikkelingen schiepen de voorwaarden voor de missionaire impuls 
van de evangelicals. Nog nooit eerder waren zoveel gebieden ter wereld 
bereikbaar geweest, was er zoveel kennis beschikbaar geweest over andere 
volken en culturen, waren de reismogelijkheden zo groot geweest en had 
de technologie de massale verspreiding van een boodschap zozeer mogelijk 
gemaakt. Het proces van industrialisering schiep echter niet alleen nieuwe 
mogelijkheden, maar greep daarnaast diep in de maatschappelijke verhou-
dingen in. Productieprocessen veranderden, de kloof tussen bezittenden en 
arbeiders nam toe en de steden begonnen in een voordien ongekend tempo te 
groeien (met verpaupering als meest zichtbare gevolg). De industrialisering 
gekoppeld aan de uitvloeisels van de Verlichting, waarbij burgers geleide-
lijk aan steeds meer politieke invloed kregen, de rol van religie steeds meer 
van het publieke naar het privé domein verschoof en emancipatoire bewe-
gingen als socialisme en feminisme ontstonden, zou de samenleving in de 
lange negentiende eeuw ingrijpend van karakter veranderen. De religieuze 
opleving in Engeland vormde zowel een reactie op, als een onderdeel van 
dit proces.
   Juist bij de bijbel- en traktaatgenootschappen in de Angelsaksische we-
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reld zijn hiervan voorbeelden. De Britten liepen voorop bij het stichten van 
deze genootschappen, doordat ze gebruik konden maken van de nieuwe 
technologieën op het gebied van de boekdrukkunst die in de negentiende 
eeuw werden ontwikkeld. De vervaardiging van goedkope lectuur op zo 
massale schaal was door de introductie van die technieken voor het eerst 
in de geschiedenis mogelijk geworden. Weliswaar werd al sinds de uitvin-
ding van de boekdrukkunst lectuur verspreid via marskramers en andere 
reizende verkopers, die ook de minder gegoede burgers bereikt had. Maar 
de negentiende eeuwse uitvindingen van onder meer de stoomaangedreven 
drukpers, het stereotype printing en verbeteringen van het papier, maakte 
een verspreiding van goedkoop drukwerk op ongekende schaal mogelijk. 
De evangelicals zagen de lectuur die voor de massa’s beschikbaar kwam in 
eerste instantie als een bedreiging, omdat ze veel goedkope lectuur als im-
moreel en antigodsdienstig zagen. Ze realiseerden zich echter ook dat ze de 
verspreiding van dergelijke lectuur niet konden tegenhouden en probeerden 
het daarom te beconcurreren door eigen drukwerk onder de lagere klassen 
te verspreiden. Bovendien zagen ze de mogelijkheden die de nieuwe tech-
nieken boden om de bijbel goedkoper te drukken en daardoor voor een 
groter publiek beschikbaar te maken. Daarvoor werden talloze bijbel- en 
traktaatgenootschappen opgericht, die een enorme stroom aan religieuze 
lectuur begonnen te produceren. Vooral traktaatverspreiding bleek een 
interessante aanvulling te zijn om bestaande evangelisatiemethodes, zoals 
straatprediking. Wanneer mensen niet bereid waren te luisteren, kon altijd 
een traktaat worden overhandigd of achtergelaten.15

   Het is niet toevallig dat de bestuurders van de grote Britse religieuze ge-
nootschappen die in het begin van de negentiende eeuw werden opgericht, 
voor een belangrijk deel bestonden uit mensen die afkomstig waren uit het 
zakenleven. Zij begrepen als geen ander, hoe ze konden profiteren van de 
nieuwe technologische mogelijkheden, om met behulp daarvan het evangelie 
zo breed mogelijk te verspreiden. Die technologische mogelijkheden gingen 
hand in hand met de missionaire impuls die vanuit de religieuze opwekking 
voortkwam. Door de nadruk die de evangelicals legden op persoonlijk ge-
loof en bekering, hechtten ze, meer dan in het verleden binnen de kerken 
vaak het geval was geweest, waarde aan zending en evangelisatie. Die meer 
naar buiten gerichte houding werd deels veroorzaakt door zorgen over de 
toekomst van het christendom en de toenemende aantallen mensen met wie 
de kerken het contact dreigden te verliezen, maar werd tegelijkertijd gevoed 
door het optimistische geloof dat de evangelicals een belangrijke rol kon-
den spelen bij het verspreiden van het evangelie over de hele wereld. De 
technologische vernieuwingen, niet alleen van druktechnieken, maar ook 
de toenemende mogelijkheden op het gebied van reizen en communicatie, 
ondersteunde die missionaire drang door daarvoor de mogelijkheden te 
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scheppen. De evangelicals durfden te investeren in nieuwe technologieën, 
zelfs als het voordeel daarvan in de praktijk nog bewezen moest worden. De 
British and Foreign Bible Society (bfbs) was bijvoorbeeld een van de eerste 
uitgevers die een poging deden over te stappen op stereotype printing, waar-
bij eerst verschillende kinderziektes van de techniek overwonnen moesten 
worden. Desondanks zette het bijbelgenootschap door, en wist daardoor 
op de langere termijn een belangrijke daling in de kostprijs van bijbels te 
bewerkstelligen.16

   Die bereidheid om tijd, energie en geld te investeren toonden de Britse 
evangelicals ook in hun ondersteuning van religieuze organisaties elders in 
Europa (en de wereld). In West-Europa stimuleerden ze vrijwel overal en 
vaak met succes de oprichting van genootschappen van eigen bodem. Wel 
zagen de Britse genootschappen zich soms genoodzaakt hun zusterorgani-
saties op het vasteland nog jarenlang financieel ondersteunen. Onder meer 
de Duitse bijbel- en traktaatgenootschappen bleven lang afhankelijk van 
Britse hulp. Naast de financiële steun, gaven de Britse genootschappen ook 
praktische hulp bij het opzetten van de zusterorganisatie, zoals adviezen 
over de opbouw van de organisatie en het beschikbaar stellen van traktaten 
of illustraties om rechtenvrij overgenomen te worden. Deze hulp concen-
treerde zich sterk in het begin van de negentiende eeuw, met name direct 
na de val van Napoleon in 1815. Vanaf de tweede helft van de negentiende 
eeuw nam de directe steun sterk af, doordat de Europese genootschappen 
meer op eigen benen kwamen te staan. De Britse organisaties konden hun 
blik daardoor verleggen naar andere werelddelen. Toch bleef de Britse in-
vloed tot in de twintigste eeuw zichtbaar, in ieder geval in Nederland. Maar 
hoe werd de Britse steun in Nederland ontvangen? Werd deze zonder meer 
geaccepteerd, of was er ook kritiek en werden Britse voorbeelden aangepast 
aan de Nederlandse situatie?

De ontvangst in Nederland

Kijken we naar de eerste generatie van genootschappen die met steun van 
de Britse evangelicals werden opgericht, dan lijkt het erop dat de Engelsen 
in Nederland snel aansluiting vonden. Zo ging het initiatief voor de op-
richting van het nzg, dat in 1797 werd opgericht, niet uitsluitend van de 
Britten uit. Hoewel de lms belangrijke steun leverde voor de oprichting, 
was het de Nederlander Johannes van der Kemp die mensen om zich heen 
verzamelde die het plan voor de oprichting van een zendingsgenootschap 
steunden. Het nzg stuurde de door haar opgeleide zendelingen wel geruime 
tijd via de lms naar het zendingsveld, maar lijkt in financieel opzicht snel 
onafhankelijk te zijn geweest. Ook het Nederlands Bijbelgenootschap, dat 
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werd opricht zodra de Britten na de val van Napoleon weer naar het vaste-
land van Europa konden reizen, groeide in korte tijd uit tot een organisatie 
met een Nederlands gezicht. Het initiatief kwam in dit geval weliswaar vol-
ledig van de Britten, maar het idee werd snel geaccepteerd, zodat er zowel 
in Amsterdam als Rotterdam een bijbelgenootschap kon worden opgericht. 
De Engelsen moesten alleen moeite doen om het Rotterdamse genootschap 
ervan te overtuigen samen te gaan met de Amsterdamse afdeling, om zo een 
landelijk genootschap te kunnen vormen. Daarna lijkt het nbg echter weinig 
hulp van de Britten meer nodig gehad te hebben. Na de bfbs was het nbg 
een van de eerste bijbelgenootschappen ter wereld die, op eigen initiatief, 
bijbelvertalingen begon uit te geven, vooral bedoeld voor Nederlands-In-
dië. De Britten fungeerden hierbij wel als voorbeeld voor het nbg, maar het 
genootschap zette deze stap geheel op eigen kracht. Bij het ngtg bleef de 
Engelse invloed het langst zichtbaar, vooral omdat het genootschap vaak uit 
het Engels vertaalde traktaten uitgaf. Bestuurlijk gezien kon de organisatie 
echter al na een jaar volledig in Nederlandse handen overgaan.17

   Wat dat betreft contrasteerde de Nederlandse situatie dus sterk met die in 
Duitsland, zoals beschreven door William Mundt. Ook in Frankrijk lijkt de 
afhankelijkheid van de Britse evangelicals, vooral wat de financiële steun 
betrof, groter te zijn geweest dan in Nederland.18 Opmerkelijk is dat de Ne-
derlandse genootschappen, zoals het nzg, het nbg en het ngtg, al snel een 
vooraanstaande positie op missionair terrein wisten te verwerven. Mundt 
plaats hen zelfs op een lijn met de grote Britse en Amerikaanse genootschap-
pen. ‘Between 1789 en 1815 in Great Britain, the United States, and the 
Netherlands, some of what became the leading organizations for Protestant 
foreign missions came into being. The first ones originated in Great Britain 
because of its industrialization and increasing wealth and because of its 
commercial and colonial power.’19 Het feit dat ook Nederland een belang-
rijke koloniale mogendheid was, speelde ongetwijfeld een rol bij het feit dat 
Nederlandse organisaties op het gebied van de (uitwendige) zending tot de 
voorlopers behoorde.
   Dat de directe Britse steun in de vorm van fondsen, organisatorische hulp 
en het beschikbaar stellen van rechten van traktaten na de eerste helft van 
de negentiende eeuw sterk begon terug te lopen, werd waarschijnlijk mede 
veroorzaakt doordat de Nederlandse organisaties op eigen benen waren 
komen te staan. Toch bleven de Nederlanders geïnteresseerd in de ontwik-
kelingen in Groot-Brittannië en hielden zich graag op de hoogte van de 
initiatieven die daar op missionair gebied werden ontplooid. Dit was onder 
meer duidelijk te zien in Réveil-kringen, waar nauwe contacten met Britse 
evangelicals werden onderhouden. Dat wil echter niet zeggen dat de Britse 
voorbeelden klakkeloos werden overgenomen in Nederland. Soms werd de 
vraag opgeworpen of de Engelse benadering wel bij de Nederlandse cultuur 

08 Hoofdstuk 7 08-10-2014, 21:32341



342

paste. Dat was al duidelijk geworden toen de Britse predikant en zendeling 
onder de Amsterdamse joden A.S. Thelwall een traktaat met de titel Keert u 
tot Hem die slaat had geschreven waarin hij enkele overstromingen in 1825 
een straf van God voor Nederland had genoemd. Thelwall had daarmee een 
golf van kritiek uitgelokt, waarbij hem onder andere werd verweten dat zijn 
kritiek op overheid en predikanten ‘on-Nederlands’ waren. In Réveilkringen 
en onder andere orthodoxe gelovigen werd het traktaat overigens wel goed 
ontvangen. Toch moest Thelwall kort na het verschijnen van dit traktaat 
vertrekken als bestuurder bij het ngtg.20

   Maar ook zonder dergelijke provocerende teksten was er soms commen-
taar op de traktaten in Britse stijl. In hoofdstuk zes is de puntig verwoorde 
mening van de dichter Beets daarover al aangehaald. Ook werden de Britse 
voorbeelden regelmatig als (te) ‘methodistisch’ gezien, wat als niet passend 
bij het religieuze leven in Nederland werd ervaren. Vooral in gereformeerde 
kringen leefde dit sentiment. Zo schreef de Amsterdamse evangelist Nico 
Baas in zijn column ‘Even Parkeren’ in De Reformatie:

Tegen allerlei pogingen tot opwekking van het geestelijk leven hebben 
wij ons schrap gezet. Om allerlei redenen. Allereerst omdat zij niet uit-
gingen van den wortel der dankbaarheid, waaruit gansch ons christelijk 
leven opkomen moet. Zij gingen meestal uit van een miskenning van het 
werk Gods in ons vaderland. Import van theologie uit Duitschland, van 
religieuze methoden uit Engeland en Amerika overstroomde de markt. 
Een andere reden bestond hierin, dat in deze bewegingen meestal de 
belijdenis werd vervangen door het getuigenis. De Kerk zweeg, het in-
dividu sprak. De ellende werd in dit getuigenis zelden, dat wij in Adam 
zijn gevallen en levenslang te strijden hebben met onzen zondigen aard. 
Neen, het werd een kwestie van inconsequenties en verkeerde gewoon-
ten, die ik kwijt kon zijn wanneer ik maar wilde. […]Ten derde werden 
in deze opwekkingsbewegingen de inzettingen des Heeren achtergesteld 
bij menschelijke methodes, waarvan de Schrift zoo nadrukkelijk heeft 
gewaarschuwd, dat dit de dingen waren, die op de aarde zijn.21

Daarnaast klonken er echter ook positieve geluiden, zoals W.G. Harrenstein 
aangaf in zijn eerder aangehaalde lezing over strandzending voor het Filip-
pus traktaatgenootschap:

Wat leert ons […] Engeland in dezen? Het teekent de ruimheid van blik 
van het Bestuur van “Filippus”, dat het van het buitenland leeren wil. 
Te spoedig toch zijn wij Nederlanders geneigd, eigen opvattingen en 
eigen methode de alleen juiste te achten. De overtuiging, dat wij een 
aparte volksaard hebben, dat wat voor het buitenland goed is nog niet 
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voor ons deugt, behoeft ons niet aangepraat te worden. En vooral, als 
het uit het methodistische Engeland komt, is men op zijn hoede. Toch 
meen ik, dat de practische Engelsen ons hier een weg aanwijzen, die ook 
voor ons zoo kwaad niet is.22

Mundt beschrijft voor Duitsland dan ook veel meer voorbeelden van kri-
tiek op de Engelse stijl van de traktaten dan ik tijdens mijn onderzoek ben 
tegengekomen, al zou het interessant zijn om ook negentiende eeuwse bron-
nen (bijvoorbeeld recensies in christelijke weekbladen) aan onderzoek naar 
reacties op traktaten te onderwerpen. In de twintigste eeuw ben ik, zeker 
wat de uitgaven van de vvhs en de bkv betreft, vrijwel geen kritiek op 
de Engelse invloed op religieuze lectuur tegengekomen. Het lijkt erop dat 
Britse invloed in de loop van de negentiende eeuw geaccepteerd was geraakt 
door het Nederlandse publiek. Uitgevers van religieuze lectuur, afgezien 
van het ngtg, lieten hun teksten bovendien eigenlijk altijd schrijven door 
Nederlandse auteurs. De thematiek, zoals waarschuwingen tegen kermis- of 
theaterbezoek, kwam daarbij sterk met die van Britse traktaten overeen, 
maar de teksten waren daardoor toch aangepast aan de Nederlandse situatie 
en Nederlandse smaak.23

   Het ontbreken van afwijzende reacties op de uitgaven die de vvhs onder 
Britse invloed publiceerde, contrasteert met de reacties waarmee de vereni-
ging geconfronteerd werd toen Marinus Heule zich na de oorlog liet inspire-
ren door Amerikaanse lectuur. Het lijkt erop dat de meer Amerikaans getinte 
lectuur van na de oorlog vooral bekritiseerd werd, omdat ze nieuw en onbe-
kend was. Pasten dergelijke uitgaven, waarbij de nadruk veel meer op beeld 
lag en humor gebruikt kon worden om de aandacht van de lezer te trekken, 
wel bij een Nederlands publiek? Waren dergelijke traktaten of folders wel 
serieus genoeg? Predikanten en andere verspreiders van religieuze lectuur 
zetten hier hun vraagtekens bij. De vvhs en de bkv liepen met hun vroege 
acceptatie van Amerikaanse invloeden in hun lectuur dan ook mogelijk te 
ver op de troepen in het evangelisatiewerk vooruit, al weerspiegelden de 
negatieve reacties en teruglopende vraag naar hun evangelisatielectuur ook 
de kritischere houding die na de oorlog tegenover religieuze genootschappen 
ontstond. Verenigingen konden niet langer op vanzelfsprekende steun van-
uit de kerken rekenen, maar kregen te maken met een achterban die steeds 
meer verantwoording eiste over de besteding van fondsen en het bestuur 
van de organisatie. Bovendien trokken de kerken het evangelisatiewerk na 
1945 sterk naar zichzelf toe.
   Dat de kerken het evangelisatiewerk meer in eigen hand namen, hing nauw 
samen met gevoelens van zorg over de christelijke samenleving die binnen 
de protestantse kerken leefden. Zowel onder hervormden als gereformeerden 
werd geconstateerd dat er een groeiende kloof bestond tussen de kerk en de 
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moderne mens. Die mens was niet meer zo gemakkelijk met het evangelie 
aan te spreken als vroeger. Er werd geconstateerd dat:

De klankboden [sic] voor het woord der kerk ontbreekt. De opwekkings-
evangelisatie veronderstelde in een vroeger periode tot op zeker hoogte 
de aanwezigheid van een restant van christelijk geloofsbezit, dat uit haar 
sluimering of verstarring diende te worden wakker geroepen. Gevolg 
somtijds: een piëtistische of methodistische vereniging van de evangeli-
satie (vgl. het evangelisatielied!) […] Met het wegvallen der christelijke 
veronderstellingen kwam deze evangelisatie steeds meer geïsoleerd te 
staan. Een moderne vorm van deze evangelisatie als in de “Youth for 
Christ” appelleert op niet-meer aanwezige noties en dreigt daarop te 
stranden. De maatschappelijke interesse ontbreekt haar daarbij. Evange-
lisatie nu zal aandacht moeten geven aan de vraag der confrontatie van 
de geseculariseerde mens met het Evangelie en rekening moeten houden 
met de totaal gewijzigde positie van de kerk in de wereld.24

De kerken probeerden dan ook nieuwe manieren te vinden om met het 
publiek te communiceren. Daarvoor werden nieuwe instituten in het leven 
geroepen, zoals het hervormde Kerk en Wereld en het gereformeerde Evan-
gelisatiecentrum, en werden nieuwe vormen van missionair werk ontwik-
keld. Vooral de hervormden concentreerden zich daarbij sterk op sociaal 
werk, zoals clubhuiswerk voor jongeren, wijkwerk en evangelisatiewerk 
in fabrieken.
   Traditionele evangelisatiemiddelen zoals het religieuze traktaat, werden in 
de naoorlogse periode daarom ook met een kritischer blik bekeken. Hoewel 
niemand pleitte voor het stoppen met traktaatverspreiding, heerste bij velen 
in de jaren vijftig het besef dat de bestaande lectuur niet langer aansloot 
bij de smaak van het publiek. Op het gereformeerde evangelisatiecongres 
in 1946 werd in de lezing van ds. E.I.F. Nawijn over ‘de eischen, waaraan 
een goede evangelisatielectuur in dezen tijd moet voldoen’ benadrukt dat 
het traktaat als evangelisatiemiddel niet hoefde te worden afgeschreven, 
maar dat het zeker gemoderniseerd diende te worden om nog aansluiting 
te kunnen vinden bij de hedendaagse lezer.25 Dat was een sentiment dat in 
deze periode veel breder gedeeld werd, ook buiten Nederland. Zo kwam het 
onderwerp onder meer aan de orde in een speciaal rapport over evangelisa-
tie, dat de Anglicaanse kerk in Engeland direct na afloop van de oorlog had 
uitgebracht onder de titel Towards the Conversion of England.

The literature available for purposes of evangelism is totally inadequate. 
Most religious books and pamphlets are designed for the converted. In 
style and language they would neither attract, nor be understood, by 
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the great mass of people outside the Church. The value of the printed 
page cannot be too strongly emphasized. The production of attractive, 
well-produced and cheap literature intended for the non-worshippers, 
constitutes a first claim upon the Church. The fact, however, must be 
stressed that such literature, to be effective, must be up-to-date and 
compare favourably with that published for secular purposes.26

In de jaren vijftig waren uitgevers van evangelisatielectuur dan ook op zoek 
naar manieren om weer aansluiting bij het publiek te vinden. Uit de koers die 
de vvhs en de bkv hierbij insloegen, bleek dat evangelisatie een persoonlijker 
karakter kreeg. Vragen en twijfels waarmee het publiek worstelde werden 
serieus genomen, zoals in de aanzienlijke hoeveelheid traktaten die ingingen 
op angst voor de dood en het waarom van het lijden. Dit waren vragen die 
zich tijdens de verwoestingen van de oorlog hadden opgedrongen, en niet 
genegeerd konden worden. Tegelijkertijd ontstond daardoor in de evange-
lisatielectuur veel meer dan voor de oorlog het geval was geweest ruimte 
voor twijfel en een persoonlijke geloofsbeleving. Dat had ook te maken met 
het feit dat na de oorlog de authenticiteit van het geloofsleven meer centraal 
kwam te staan. ‘De overtuiging brak door dat godsdienst alleen waardevol 
was wanneer deze voortkwam uit mensen zelf. Door een activistisch geloof 
moest een betere kerk ontstaan.’27

De blik verder naar het westen

De vraag is waarom men daarbij in toenemende mate naar Amerika keek 
en waarom Groot-Brittannië als inspiratiebron uit het beeld verdween. Wat 
maakte dat religieuze organisaties in Europa hun blikveld na afloop van 
een verwoestende oorlog verlegden van de vertrouwde, traditionele be-
langstelling voor de missionaire initiatieven van de Britten, tot ver over de 
Atlantische Oceaan? Wat maakte Amerika na de Tweede Wereldoorlog tot 
een inspirerend voorbeeld, toen Engeland die rol blijkbaar had verloren? 
Dat uitgevers van religieuze lectuur zich na de oorlog steeds sterker door 
de Verenigde Staten lieten inspireren valt makkelijker te verklaren, dan het 
plotselinge wegvallen van de al meer dan een eeuw aanwezige Britse invloed. 
Beide aspecten vragen echter om een verklaring, al hangen ze nauw samen. 
Eerst wil ik hier daarom ingaan op de verschuiving van de interesse voor 
het Britse naar het Amerikaanse evangelisatiewerk, om daarna dieper in te 
gaan op het verrassende wegvallen van de Britse invloed.
   Natuurlijk werd Amerika door Nederlandse protestanten niet pas in 1945 
‘ontdekt’, ook voor de oorlog zijn er al sporen te vinden van Amerikaanse 
invloed. Dit paste bij de langzaam groeiende Amerikaanse invloed binnen de 

08 Hoofdstuk 7 08-10-2014, 21:32345



346

evangelicale beweging, die aan het eind van de negentiende eeuw inzette. 
Zo trokken in de negentiende eeuw de Amerikaanse evangelisten Dwight 
L. Moody en zanger Ira Sankey de aandacht, vooral tijdens hun tournee in 
Groot-Brittannië. Daarna bestond er zoals gezegd korte tijd interesse in de 
boodschap van Robert Pearsall Smith, totdat Smith in opspraak raakte en naar 
de Verenigde Staten terugkeerde. In beide gevallen kregen de Amerikaanse 
evangelisten echter pas de aandacht in Nederland, nadat ze een campagne 
in Groot-Brittannië had opgezet. Deze vroege Amerikaanse invloed werd 
dan ook hoofdzakelijk via Engeland ‘bemiddeld’.28 Aan het begin van de 
twintigste eeuw kreeg daarnaast de Amerikaanse evangelist Billy Sunday 
enige aandacht in de religieuze pers, waaronder in De Heraut en De Waar-
heidsvriend. Bij uitgeverij J.H. Kok te Kampen verscheen in 1916 zelfs een 
boekje over Billy Sunday van J. van Lonkhuyzen, christelijk gereformeerd 
predikant te Grand Rapids.29 Net als het boekje van Van Lonkhuyzen, zijn 
verschillende artikelen nogal kritisch van toon. Er werd meer gesproken over 
minder positieve kanten van zijn persoonlijkheid dan over zijn boodschap. 
Zo schreef De Heraut op 13 juni 1915:

Iemand die het beoordeelen kan, zegt, dat het Sunday niet om geld te 
doen is. Maar deze prediker beweert ook dat hij het niet dulden zou dat 
iemand hem van geldgierigheid beschuldigde. In een zijner preeken 
sprak Sunday letterlijk: “They say I am a grafter, but by God, they better 
not come up here and say it to my face. If you do come up here you had 
better have your picture taken – your wife won’t know you when you 
get home”. Als men weet dat Sunday vóór zijn bekeering een beroeps-
bokser geweest is, dan zal deze bedreiging verstaan worden.30

Ten slotte kreeg de opwekkingsbeweging die in 1906 in Azusa Street in Los 
Angeles was begonnen en zou uitgroeien tot de pinksterbeweging, op zeer 
beperkte schaal voet aan de grond in Nederland. Het Nederlandse echtpaar 
Gerrit en Wilhelmine Polman starten in datzelfde jaar een gebedskring in 
Amsterdam. In 1907 onderging Wilhelmine een bijzondere ervaring, waar-
bij ze in tongentaal sprak en profeteerde, wat het startpunt werd voor het 
ontstaan van een eerste pinkstergroep in Nederland. Tot aan de tweede 
wereldoorlog zou de pinksterbeweging in Nederland echter een marginaal 
karakter behouden.31

   Er waren dus zeker voorlopers van de Amerikaanse invloed op Neder-
landse protestantse kerken en organisaties, maar op een schaal die onverge-
lijkbaar was met de situatie na 1945. Aanvankelijk beperkte de toenemende 
Amerikaanse invloed zich nog grotendeels tot het terrein van de overzeese 
zending, zoals binnen de faith missions waarin de Amerikanen zeer actief 
waren. Daarvan was in Nederland nog niet veel te merken. Bovendien werd 
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er rond 1900 in Nederland afhoudend gereageerd op de Amerikaanse evan-
gelisten, en werd de Amerikaanse invloed veel negatiever ontvangen dan 
de Britse. De liederen van Ira Sankey werden door sommige Nederlanders 
weliswaar gewaardeerd, maar de methoden van de Amerikanen – die vaak 
massale bijeenkomsten organiseerden – en de manier waarop zij hun bood-
schap verwoordden werden in de christelijke pers kritisch besproken. Men 
herkende zich bijvoorbeeld niet in de drukke en meeslepende stijl die pre-
dikers als Billy Sunday erop na hielden. Het artikel in De Heraut waarin het 
bovengenoemde citaat van Billy Sunday over kritiek op zijn vermeende gie-
righeid werd aangehaald, sloot bijvoorbeeld af met de woorden: ‘het schijnt 
dat men in sommige kringen in Amerika zulke dingen verdragen kan’.32 De 
afstand met Amerika was tot de tweede helft van de twintigste eeuw niet 
alleen letterlijk, maar ook figuurlijk veel groter dan met Engeland.
   Door de oorlog kwam Amerika echter meer binnen het blikveld van Ne-
derland te liggen. Maar het waren niet alleen de Europeanen die meer oog 
kregen voor Amerika, ook de Amerikanen toonden zich na de oorlog veel 
meer geïnteresseerd in Europa. Dat gold zeker voor de Amerikaanse kerken, 
die zich na afloop van de oorlog zeer bezorgd toonden over de toekomst 
van het christendom in Europa. Amerikaanse soldaten en legerpredikanten 
brachten verontrustende verhalen over de geestelijke nood in Europa naar 
hun vaderland terug, waarop de Amerikaanse kerken niet alleen reageren 
door noodhulp te sturen, maar ook door evangelisten uit te zenden en 
kerken en religieuze organisaties te steunen bij het opnieuw opzetten van 
hun activiteiten. De Europese campagne van de jeugdbeweging Youth for 
Christ in 1946 was hiervan een goed voorbeeld. Tijdens de YfC-campagne 
in Nederland maakten tienduizenden mensen kennis met het fenomeen van 
de ‘evangelisatie-rally’. Ondanks de terughoudende reacties van veel Neder-
landse kerken verliep de campagne voor Youth for Christ zeer succesvol, en 
bestond er zoveel interesse dat er een Nederlandse tak van de organisatie kon 
worden opgericht. Het waren echter niet alleen evangelicale bewegingen die 
hun blik op Europa richtten na de oorlog, ook traditionele kerken probeer-
den Europese gelovigen te hulp te komen door noodhulp aan te bieden en 
zonden zendelingen uit naar Europa. Voor wat Nederland betreft, ging veel 
van die steun uit van kerken die van oudsher banden met ons land hadden, 
zoals de Reformed Church en de Christian Reformed Church.33

   Voor verenigingen als de vvhs en de bkv was het geen grote stap om hulp 
van deze kerken te accepteren. De Engelstalige fondsenwervingsfolder van 
de bkv was hoogstwaarschijnlijk vooral op deze kerken gericht, net als de 
reis die bestuurslid Van Zandbergen naar de Verenigde Staten maakte, waar 
hij probeerde in kerken collecten ten behoeve van de bkv te organiseren. 
Hoewel de reis minder opbracht dan gehoopt, leverde het wel een opmer-
kelijk aanbod vanuit de Presbyterian Church op, om namens deze kerk de 
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evangelist Ralph Teeuwissen in België aan het werk te zetten.34 De bkv 
maakte daar graag gebruik van. Hoewel dergelijke contacten hoofdzakelijk 
om fondsenwerving draaiden, richtten ze de blik van de vereniging voor het 
eerst nadrukkelijk op Amerika. Dat heeft de stap om bij de Amerikanen ook 
inspiratie op te doen op het gebied van de productie van evangelisatielectuur 
ongetwijfeld verkleind.
   Dat betekende overigens niet, dat de Amerikaanse invloed uitsluitend via 
contact met traditionele kerken tot stand kwam. De vvhs en de bkv hiel-
den weliswaar net als veel Nederlandse kerken behoedzaam afstand van de 
massale evangelisatieacties die Amerikaanse evangelisten in de jaren vijftig 
organiseerden, maar de bkv was een van de eerste Nederlandse uitgevers 
die traktaten gebaseerd op toespraken van Billy Graham op de markt bracht. 
Het was tekenend voor beide broers Heule dat ze – inmiddels op hoge leef-
tijd – in de jaren vijftig zozeer openstonden voor vernieuwingen. Marinus 
Heule reisde naar Amerika om daar de stand van zaken op het gebied van 
evangelisatielectuur persoonlijk te kunnen opnemen en de bkv koos in het 
laatste decennium onder Hendrik Heule voor uitgaven die zowel qua vorm-
geving als thematiek een heel andere uitstraling hadden dan de vooroorlogse 
uitgaven. Marinus was in het verleden altijd alert geweest op wat hij zag 
als bedreigingen van het christendom, zoals teruglopend kerkbezoek en de 
opkomst van het communisme, maar had tegelijkertijd ook altijd een open 
oog gehad voor nieuwe mogelijkheden en middelen. Volgens zijn dochter 
was hij een van de eersten die een auto aanschafte, net zoals hij later vrijwel 
direct een televisie kocht toen die op de markt verscheen. Diezelfde open-
heid legde hij ook in zijn evangelisatiewerk aan de dag, zoals bij het op de 
markt brengen van de omstreden babyfolders.35

   Heule’s openheid voor vernieuwing speelde een belangrijke rol bij de 
overname van Amerikaanse elementen door de vvhs, maar de Amerikaanse 
invloed die na de oorlog in de lectuur van de vvhs en de bkv zichtbaar 
werd, stond niet op zichzelf. Onder meer bij het traktaatgenootschap Filippus 
werden in deze periode vergelijkbare wijzigingen in de vormgeving zicht-
baar, waaronder een kleiner formaat, meer gebruik van kleur (zoals teksten 
gedrukt in groen of blauw) en compactere teksten. Ook daar werden teksten 
meer anekdotisch van aard en werd er ingespeeld op actuele thema’s, zoals 
de politionele acties of de watersnoodramp in 1953.

De machtige hand van God! Eerlijk gezegd, wat hebben we er allen 
vaak weinig rekening mee gehouden. We zagen heel wat handen in 
de wereld werkzaam. Handen van heersers, groot en machtig. Handen 
van bezitters, die over het kapitaal te beschikken hebben. Handen, die 
oorlogsmateriaal vervaardigen en de atoombom fabriceren. Handen van 
mensenmacht. Maar, … waar was God? O, we hebben ook in Nederland 
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veel verwacht van onze eigen handen. Wat hebben we in enkele jaren 
al niet gepresteerd. In de herstelarbeid vlogen we anderen vooruit. En 
we konden de Amerikaanse dollars gelukkig weer missen. Wij noeste, 
bekwame, energieke Nederlanders met onze sterke handen. Maar … 
waar was God?36

Daarnaast begon ook bij Filippus aan het eind van de jaren vijftig de term 
‘folder’ – waarin op zichzelf al Amerikaanse invloed zichtbaar werd – op 
te duiken, om het ouderwetse ‘traktaat’ te vervangen. Ten slotte begonnen 
ook Amerikaanse organisaties die in de jaren vijftig in Nederland voet aan 
de grond kregen, zoals Youth for Christ en de Navigators, hun eigen folders 
en lectuur te verspreiden.
   Waarom stond Nederland na de oorlog open voor Amerika als inspiratie-
bron voor evangelisatiemethoden en materialen? De inzet van Amerikaanse 
kerken en organisaties om het christendom in West-Europa te ondersteunen 
was belangrijk, maar zeker niet de enige reden. Waarom trokken Ameri-
kaanse evangelisten bijvoorbeeld vele tienduizenden bezoekers naar hun 
evangelisatiebijeenkomsten? De bewondering voor het machtige en moderne 
Amerika, met haar technologische en militaire overwicht op het wereldtoneel 
speelde daarbij duidelijk een grote rol. Dat is terug te zien in de lectuur van 
onder meer de bkv, waarin met regelmaat de bewondering voor de Ameri-
kanen of hun technologische kunnen doorklonk, al werd de ‘vertechnise-
ring’ van de maatschappij ook als een risico gezien. Zo is de auteur van de 
folder De Christus van den Corvocado heel negatief over de toenemende rol 
van techniek in de samenleving: ‘de demonische vertechniseering van het 
leven gaat langs ijzeren wetten verder. Godsdienst en moraal zijn sprookjes 
geworden van onze grootmoeders. Men behoeft niet naar Rio de Janeiro 
te reizen om den eenzamen Christus te zien op den Corvocado. Hij zweeft 
boven heel de wereld, die haar laatste bloedarme krachten inspant voor 
wederopbouw. Stalingrad, Hamburg, Rotterdam.’37 Andere auteurs, zoals 
die van de elders geciteerde folder De Jeep of die van een traktaat bestemd 
voor boeren,38 schrijven echter ondanks hun aarzelingen veel positiever 
over het fenomeen. De Amerikanen werden bewonderd om hun kunnen op 
technologisch gebied, maar tegelijkertijd ook gezien als voorbeeld. Amerika 
liet zien hoe de wereld er in de toekomst uit zou kunnen komen te zien, en 
daarom werd er naar de Verenigde Staten gekeken om te zien hoe daar met 
allerlei moderne ontwikkelingen werd omgegaan. Voor evangelisatievereni-
gingen, die merkten dat hun publiek na de oorlog veranderd was en andere 
vragen stelde, moet het dan ook niet vreemd zijn geweest om Amerika als 
inspiratiebron te zien.
   De interesse voor Amerika kwam echter niet alleen voort uit bewondering 
voor Amerika, maar net zo zeer uit de spanningen die de internationale poli-
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tiek in deze periode met zich mee bracht. ‘The starkly ideological character 
of the Cold War derived from the obvious fact that the Soviet Union was not 
simply communist in its economic system but aggressively atheistic in its 
religious stance. For many evangelicals in the United States, and to a lesser 
extent elsewhere, the defense of the gospel and the defense of the ‘Free World’ 
in the West now became closely associated causes.’39 De voortdurende drei-
ging van een nieuwe oorlog, die door de inzet van het nieuwe atoomwapen 
een nog veel verwoestender karakter zou hebben dan de twee voorafgaande 
wereldoorlogen, leidde tot een voortdurende latente angst in Europa.
   Het is een van de thema’s die in de evangelisatielectuur van de vvhs en 
vooral de bkv in deze periode steeds terugkeert. De Koude Oorlog werd 
niet alleen door Amerikaanse christenen ervaren als een bedreiging van het 
christendom, maar ook door Nederlandse evangelisatieverenigingen. Dat 
gold zeker voor de broers Heule, die zich al voor de oorlog bezorgd hadden 
gemaakt over het communisme. De oprichting van de Paulusvereniging door 
Marinus was daarvan een duidelijk voorbeeld geweest. Hoewel de vvhs na 
de oorlog zijn kritiek op het communisme niet meer zo nadrukkelijk naar 
voren bracht, is wel duidelijk dat Marinus Heule het nog steeds als een 
bedreiging zag en bang was voor het uitbreken van een nieuwe wereldoor-
log. Voor dat geval legde hij zelfs een voorraad ingeblikt voedsel aan.40 Ook 
de bkv zinspeelde er in haar Engelstalige folder Suppression 1942-1943 op 
dat vereniging een belangrijke rol speelde in de strijd tegen ‘Communism, 
Modernism and Catholicism’.41 Hoewel die tekst onder meer bedoeld lijkt 
te zijn geweest om steun te verwerven bij buitenlandse donors, toont het 
aan dat ook de bkv evangelisatiewerk als een tegenwicht voor een mogelijk 
oprukkend communisme zag.
   Het is dan ook niet onlogisch dat evangelisatieverenigingen als de vvhs en 
de bkv geïnteresseerd de blik naar Amerika richtten. Amerikaanse invloed 
werd echter zeker niet zonder meer geaccepteerd, de verenigingen maakten 
eigen keuzen in wat wel en niet van de Amerikanen werd overgenomen. Dus 
gaf de bkv wel enkele traktaten met teksten van Billy Graham uit, maar was 
ze verder niet betrokken bij de evangelisatiecampagnes van de evangelist 
en wees het bestuur de methode van massa-evangelisatie bovendien af. De 
vvhs experimenteerde weliswaar met folders die meer naar Amerikaanse 
stijl waren, maar werd daar een stuk voorzichtiger mee nadat een van de 
folders grote kritiek had uitgelokt. Van een proces van snelle en kritiekloze 
‘amerikanisering’ was op dit terrein dus zeker geen sprake. Er werden, voor 
zover dat viel na te gaan op basis van het nog beschikbare materiaal, ook geen 
vertalingen van Amerikaanse uitgaven door de vvhs en de bkv op de markt 
gebracht. Men liet zich inspireren door de Amerikaanse stijl, maar paste de 
uitgaven aan de Nederlandse situatie aan. Pas na het vertrek van Marinus 
Heule zou de vvhs zich steeds meer gaan oriënteren op de Verenigde Staten, 
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waardoor vertalingen van Amerikaanse uitgaven in de laatste drie decennia 
van de twintigste eeuw het uitgavenbeleid van de vereniging zouden gaan 
domineren. In de jaren vijftig schreven de verenigingen hun eigen uitgaven 
nog, en waren zeker niet afhankelijk van Amerikaanse lectuur. Maar zoals 
de Britten in de voorafgaande anderhalve eeuw vormden de Amerikanen de 
belangrijkste inspiratiebron.

Towards the Conversion of England

De verschuiving die zich rond 1945 voltrok, werd echter niet alleen geken-
merkt door een blik die verder over de Atlantische Oceaan gericht werd, 
maar ook doordat het bijna volledig wegvallen van de Britse invloed. Dit 
aspect is lastiger te verklaren. Na 1945 vallen zowel bij de vvhs als bij de 
bkv nauwelijks nog voorbeelden van Britse invloed te ontdekken. Het is 
opmerkelijk dat de verenigingen in 1945 niet om steun vragen aan Britse 
organisaties of kerken, zoals de bkv bij Amerikaanse kerken wel deed. Het 
is natuurlijk mogelijk dat de bkv-folder Suppression 1942-1943 ook voor En-
gelse kerken bedoeld was, maar uit de notulen van het bestuur valt alleen met 
zekerheid op te maken dat de folder in de Verenigde Staten verspreid is. Het 
beeld van een plotselinge verdwijning van Britse invloed op de Nederlandse 
evangelisatielectuur dat uit de bronnen oprijst is opmerkelijk, zeker als we 
de Engelse ‘wortels’ van de vvhs in ogenschouw nemen. Het zou voor de 
hand hebben gelegen, wanneer juist de vvhs zich voor financiële steun en 
inspiratie opnieuw op Groot-Brittannië zou hebben gericht.
   Het wegvallen van de Engelse invloed direct na 1945 hing samen met 
de oorlog. Groot-Brittannië kwam daar verzwakt uit en was niet langer de 
wereldmacht die ze meer dan anderhalve eeuw geweest was. Het land had 
een enorme oorlogsschuld opgebouwd en kampte met economische pro-
blemen. In deze omstandigheden leken kerken en religieuze organisaties 
in eerste instantie gericht op het continueren van de eigen activiteiten, die 
door de oorlogsomstandigheden soms beperkt waren, en veel minder op het 
ondersteunen van religieuze organisaties elders. De opleving van missionair 
bewustzijn die het einde van de oorlog bij de Amerikanen losmaakte, ontbrak 
dan ook grotendeels in Groot-Brittannië. In plaats daarvan leefde er bezorgd-
heid over het verval van het christendom in Groot-Brittannië zelf, waardoor 
vooral de noodzaak van evangelisatie in eigen land werd gevoeld. Deze toon 
sprak althans duidelijk uit het document Towards the Conversion of England 
dat de Anglicaanse kerk had laten uitgegaan. Daaruit bleek hoezeer binnen 
de Anglicaanse kerk het besef leefde, dat de samenleving ingrijpend aan het 
veranderen was en dat de kerk nu de kans moest grijpen om haar invloed 
op en plaats binnen de samenleving te behouden.
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There can be no doubt that there is a wide and deep gulf between the 
Church and the people. How far the rift has gone, or how deeply it has 
as yet affected national character, cannot be measured with statistical 
accuracy. Conditions vary surprisingly form area to area, and reports 
from personal observations differ widely according to the locality, or the 
section of the community, from which observers draw their conclusions. 
The war, however, with its general mix-up of the population, has af-
forded an unequalled opportunity of gaining some general appreciation 
of the situation. Thus, evacuation has opened the eyes of one half of the 
inhabitants of this island to see how the other half lives, with the result 
of eyes being opened very wide indeed. […]The evidence, therefore, 
of chaplains and others in close touch with all three Services, and with 
munition factories, may be accepted as conclusive. They testify with one 
voice to the fact of a wholesale drift from organised religion. The present 
irrelevance of the Church in the life and thought of the community in 
general is apparent from two symptoms which admit of no dispute. They 
are (1) the widespread decline in church-going’; and (2) the collapse of 
Christian moral standards.42

Op het eerste gezicht was die zorg verbazingwekkend, want buitenstaanders 
zagen het zojuist uit de oorlog gekomen Groot-Brittannië nog steeds als een 
uitermate puriteins land. Binnen Engeland werd daar echter in toenemende 
mate anders over gedacht.

[A]s the French journalist, Pierre Maillaud, argued, this amounted to 
little. For him, Attlee’s England remained not merely a “Christian coun-
try”, but a protestant land. “Puritanism”, as he insisted, still “ran right 
through [it].” By then, however, many natives begged to differ. From no 
later than the end of the Second World War, they began to insist upon 
something fundamentally different – indeed, recently altered – in com-
mon, English moral life. The England that they observed still remained 
a Christian culture, in some vague “ethical sense”. But the educated 
consensus suggested that it was no longer a puritan society.43

Men had het gevoel dat de moraal, vooral op seksueel gebied, in verval was 
geraakt. In zekere zin gingen de wortels van deze ontwikkeling terug tot voor 
de Tweede Wereldoorlog. De zondagsheiliging vormde een van de terreinen 
waarop dit het beste zichtbaar werd. De negentiende eeuwse evangelicals 
hadden een zeer strikte invulling van de zondag nagestreefd, waarbij zelfs 
spelletjes voor kinderen taboe waren, en hadden neergekeken op de lossere 
zondagsbesteding die op het vasteland gebruikelijk was. In de loop van het 
Interbellum begon deze strikte zondagsheiliging echter barstjes te vertonen. 
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Sport op zondag, als speler of toeschouwer, raakte meer geaccepteerd en op 
sommige plaatsen verschenen bioscopen die ook op zondag geopend waren. 
In de negentiende eeuw was weliswaar een wet aangenomen, die de opening 
van theaters op zondag verbood, maar de bioscopen vielen daar niet onder 
en konden daardoor toch hun deuren openen. Ondanks hevige protesten van 
evangelicals (en de theaterwereld, die klaagde over onterechte concurrentie) 
werd deze zondagsopening uiteindelijk officieel goedgekeurd.44

   Hoewel deze ontwikkelingen al tijdens het Interbellum begonnen waren, 
was het alsof de oorlog een katalysator vormde waardoor ze aan de opper-
vlakte kwamen en de kerken zich daarvan meer bewust werden. Het verlies 
van de status van wereldmacht had bij de Britten niet alleen een gevoel van 
kwetsbaarheid en bezorgdheid over de eigen beschaving losgemaakt, de 
oorlog had ook op andere manieren de mentaliteit van de Britten veranderd. 
Historicus S.J.D. Green wijst in zijn studie The Passing of Protestant England 
onder meer op de schaarste die tijdens de oorlog was ontstaan en de zwarte 
markt die door het systeem van distributie werd gestimuleerd. ‘The child 
of wartime rationing [de zwarte markt], this institution gave birth to a very 
different kind of moral order. It certainly had a much greater effect on com-
mon standards of honesty than any real or imagined outbreak in collective 
libidinousness ever did.’45

   De schaarste hield ook na de oorlog aan. Historici omschrijven de eerste 
naoorlogse jaren in Groot-Brittannië dan ook als ‘years of austerity’.46 Zo 
schetst Callum Brown de naoorlogse periode er als een van soberheid en 
conservatisme. 

Despite the rise of the welfare state and comprehensive town planning, 
and despite full employment, and significant growth in standards of 
living for most social groups, rationing on foodstuffs, furniture and 
most basic commodities continued until the mid-1950s. It was an age 
of economic retrenchment in Britain’s old basic industries, marked by 
widespread nationalization and concern with the fiscal health of a nation 
that had borrowed heavily during and at the end of the war. The mood 
of the country seemed dour, unexciting and intensely conservative.47 

Deze soberheid en het gebrek aan middelen beperkten de mogelijkheden van 
de Engelse kerken en religieuze organisaties om missionaire activiteiten in het 
buitenland te kunnen ondersteunen. In tegenstelling tot de Amerikanen, die 
ruime fondsen ter ondersteuning van evangelisatiewerk in Europa beschik-
baar konden stellen, hadden de Britten hun geld in eigen land hard nodig.
   Volgens Green was het Britse ideaal van ‘austerity’, ondanks de materiële 
soberheid die in Groot-Brittannië tot jaren na de oorlog heerste, echter juist 
tijdens de oorlog verloren gegaan.
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It is perhaps best encapsulated in what might be called the eclipse of the 
ideal of austerity. In part, this departure reflected an all too natural desire 
for passing pleasure among the potentially doomed. To that degree it 
represented a change that might reasonably be thought to be temporary. 
But only to that degree, for it constituted much more of a permanent 
change in popular attitudes towards consumption.48

Green constateert een meer materialistische instelling, waarbij niet langer 
soberheid werd nagestreefd, maar steeds meer behoefte ontstond aan nieuwe 
producten die na de oorlog beschikbaar kwamen. Door de gestegen lonen 
en de geringe werkloosheid kwamen die producten, zoals de wasmachine, 
auto en televisie, vanaf de jaren vijftig bovendien binnen handbereik van 
het grootste deel van de bevolking.
   In reactie op deze ontwikkelingen leefde in Engeland het gevoel dat het 
christelijke karakter van Engeland ondermijnd dreigde te raken, en werd 
de noodzaak tot evangelisatie in eigen land steeds nadrukkelijker gevoeld.

It will thus be realized that the really daunting feature of modern evan-
gelism is not the masses of the population to be converted, but that most 
of the worshipping community are only halfconverted. The aim of evan-
gelism must be to appeal to all, within as well as without the Church, for 
that decision for Christ which shall make the state of salvation we call 
conversion the usual experience of the normal Christian.49

Hoewel dit niet wil zeggen dat de aandacht Britse gelovigen geen aandacht 
meer hadden voor de rest van de wereld, raakte de missionaire blik van de 
Britten na de oorlog steeds meer naar binnen gekeerd. In plaats van de voor-
loper op missionair terrein die Engeland in de negentiende eeuw geweest 
was, vormde Groot-Brittannië nu zelf zendingsterrein voor Amerikaanse 
evangelisten zoals Billy Graham. Heel geleidelijk was de voortrekkersrol van 
de Britten tussen de twee wereldoorlogen uitgedoofd. Met het eind van de 
oorlog, was daarmee ook een eind gekomen aan de periode waarin de Britse 
evangelicals met hun zendingsdrang wereldwijd zoveel mensen en organi-
saties hadden geïnspireerd.

Missionaire impulsen: 1913-1959

In Nederland deed zich tussen 1900 en 1960 tweemaal een opleving binnen 
het evangelisatiewerk voor. Aan het begin van de twintigste eeuw begon-
nen de kerken over hun rol in het missionaire werk na te denken, wat zich 
uitte in de organisatie van evangelisatiecongressen en –bijeenkomsten. Het 
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evangelisatiewerk bleef echter nog grotendeels in handen van verenigingen 
en gedreven particulieren. Pas na de Tweede Wereldoorlog trokken de ker-
ken het evangelisatiewerk daadwerkelijk naar zichzelf toe en namen ze de 
uitvoering daarvan steeds meer in eigen hand. In beide gevallen vormde de 
stijgende interesse voor het evangelisatiewerk een reactie op ontwikkelingen 
die werden gezien als een bedreiging voor de kerk, afnemend kerkbezoek, 
grote stadswijken waar de kerk steeds minder aanwezig wist te zijn en 
klachten over toenemende onzedelijkheid. Minder dan in de negentiende 
eeuw was er daarbij sprake van een poging tot herconfessionalisering. Het 
twintigste eeuwse evangelisatiewerk was vooral aan het begin van de eeuw 
niet zozeer een assertieve impuls van gelovigen om het christelijke karakter 
van de samenleving te versterken, maar maakte eerder een defensieve in-
druk, vanuit bezorgdheid over de toekomst van het christendom. Het gevoel 
heerste dat er een proces gaande was, waarbij het allerminst zeker was dat 
Nederland haar christelijke karakter zou weten te bewaren. Deze sombere 
teneur kwam bijvoorbeeld zowel op de voor- als naoorlogse gereformeerde 
evangelisatiecongressen tot uitdrukking.

In ons land bedroeg het getal van zulke onkerkelijken in 1879 nog slecht 
12.000 maar het klom in 1909 tot ruim 290.000. Hoe onrustbarend deze 
cijfers ook zijn, veel zorgwekkender is nog dit ander feit, dat duizenden 
bij duizenden, die nominaal nog tot eene kerk behooren, feitelijk geheel 
met haar en met heel het Christendom gebroken hebben. Er zijn gansche 
buurten in de steden en op het platteland, er zijn groote groepen in onze 
maatschappij, die om den godsdienst zich in het minst niet bekommeren 
en, zooals Paulus van het eertijds der Efezische Christenen zeide, zonder 
God en zonder hope leven in de wereld. De godsdienstige en zedelijke 
verwildering van ons volk neemt hand over hand toe. Met de kennis 
van den Bijbel wordt het in vele kringen hoe langer hoe droever gesteld. 
Dominees hebben afgedaan en gelden bij velen nog maar als een anti-
quiteit. Zon- en feestdagen dienen nog slechts voor verveling of voor 
vermoeiend en uitputtend genot.50

Ook bij de hervormden heerste al aan het begin van de twintigste eeuw la-
tente bezorgdheid over de kerkverlating. Daarbij moet wel gezegd worden, 
dat allerlei andere, interne aangelegenheden zoals kerkelijke verdeeldheid 
voorlopig nog voorrang kregen. Dat verklaart voor een belangrijk deel, 
waarom de kerken het evangelisatiewerk tijdens het Interbellum voor het 
grootste deel toch overlieten aan gedreven kerkleden of evangelisatiever-
enigingen. Pas na de oorlog drong binnen de kerken het besef door dat 
evangelisatiewerk niet langer genegeerd kon worden, al vond dat idee zeker 
niet op het hele kerkelijke terrein weerklank. De hervormden ondervonden 
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na de oorlog bijvoorbeeld dat veel plaatselijke gemeenten moeilijk te interes-
seren waren voor evangelisatiewerk, zeker als dat uitging van het speciaal 
opgerichte instituut Kerk en Wereld.
   De Nederlandse kerken stonden niet alleen in deze naoorlogse opleving 
van missionair besef. Het is opvallend hoe nauw de zorgen die in Nederland 
werden geuit, aansloten bij het in Engeland verschenen rapport Towards 
the Conversion of England. Doordat de initiatiefnemer voor het rapport, 
aartsbisschop van Canterbury William Temple, overleed nog voor het rap-
port officieel was verschenen, kreeg het stuk binnen de Anglicaanse kerk 
uiteindelijk relatief weinig prioriteit, maar de toonzetting van het rapport 
toonde veel overeenkomsten met onder meer die van het gereformeerde 
evangelisatiecongres in 1946. Ook de Amerikaanse evangelisatie-initiatie-
ven, zoals de rally’s van Youth for Christ en de bezoeken van Billy Graham 
en Tommy Lee Osborn, kwamen mede voort uit de zorg over de toekomst 
van het christendom in Europa. Terwijl de Amerikaanse evangelisten met 
hun massale evangelisatieacties nog grote delen van de bevolking wisten 
aan te spreken, werden de Nederlandse kerken geconfronteerd met de 
weerbarstige praktijk van het evangelisatiewerk. Het was duidelijk dat het 
publiek na de oorlog veranderd was en voor de kerken minder makkelijk te 
benaderen viel. Daarom werd druk gezocht naar manieren om het evange-
lisatiewerk aantrekkelijker te maken, onder meer door religieuze lectuur te 
moderniseren. De vvhs en de bkv speelden daar met hun meer Amerikaans 
getinte traktaten op in, ook al werden deze niet altijd gunstig ontvangen.
   Al deze activiteiten leidden in de jaren vijftig zeker tot een missionaire 
impuls, waarbij de kerken weer assertiever naar buiten traden. Tegelijkertijd 
leek het er voor sommigen binnen de kerken op, dat de kerk voor een echte 
religieuze opleving al te ver van de samenleving was komen af te staan.

In plaats van stad op de berg is de kerk in feite vaak eiland. […] Dit 
kan veroorzaakt zijn door de dingen, die wij reeds genoemd hebben, 
maar ook bv. door de taal, die voor den niet-kerkelijke in veel gevallen 
onverstaanbaar is geworden. Er zal heel wat liefde en geduld nodig zijn, 
om door deze taalbarrière’s heen te breken. […] In de praktijk van de 
Evangelisatie is langzamerhand wel duidelijk geworden, dat deze dik-
wijls niet uitkomt boven een vorm van “kerkelijke kustvaart”. Zulke 
pogingen kunnen ongetwijfeld goed bedoeld zijn, maar ze bieden geen 
directe uitvalspoort van de kerk naar de wereld, waarom het de gemeente 
als op de berg toch begonnen moet zijn.51

Halverwege de jaren vijftig schreef de hervormde predikant N.G.J. Schou-
wenburg zelfs een boek, waarin hij zich afvroeg of de kerk niet beter kon 
sluiten. Niet iedereen was het met zijn kritische beschrijving van het func-
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tioneren van de kerk eens, maar zijn analyse van de moeilijkheden op het 
terrein van het evangelisatiewerk vond zeker weerklank.52 Hoewel Schou-
wenburg de kerk als instituut uiteindelijk natuurlijk niet wilde afschaffen, 
was zijn boekje een signaal dat de positie van de kerken in de samenleving 
niet langer als vanzelfsprekend werd beschouwd.
   Kunnen de oplevingen van missionair besef aan het begin van de twintigste 
eeuw en direct na de oorlog nu gezien worden als een periode van hernieuwde 
confessionalisering, zoals door Olaf Blaschke voor de negentiende eeuw is 
geschetst? In veel opzichten was de opleving van de interesse voor evange-
lisatie aan het begin van de twintigste eeuw een voortzetting van het mis-
sionaire elan uit de voorgaande eeuw. De gebruikte evangelisatiemethoden, 
zoals traktaatverspreiding, huisbezoek en straatprediking waren typische 
negentiende eeuwse vormen. De thematiek van evangelisatielectuur bleef 
dan ook sterk in lijn liggen met die uit de negentiende eeuw. Het missionaire 
werk bleef bovendien het terrein van het particuliere initiatief, de kerken 
toonden weliswaar meer dan voorheen interesse voor evangelisatie, maar 
lieten de uitvoering daarvan toch over aan gedreven kerkleden en de vele 
evangelisatieverenigingen. Dat de vvhs en bkv op basis van particulier 
initiatief ontstonden en – ondanks de betrokkenheid van verschillende 
predikanten en hun gereformeerde imago – geen directe binding met een 
kerkgenootschap hadden, paste uitstekend binnen de wijze waarop het 
evangelisatiewerk voor 1945 georganiseerd was.
   Toch was er ten opzichte van de negentiende eeuw iets veranderd. Het 
optimisme waarmee het evangelisatiewerk in de negentiende eeuw gepaard 
was gegaan, sloeg na 1900 om in een veel somberder en terughoudender 
stemming. In de negentiende eeuw waren zorgen over het christelijke ka-
rakter van de samenleving, vooral over de verstedelijking en verpaupering 
van de arbeidersklasse en de geringe mate waarin de kerk een antwoord 
wist te geven op deze problemen, zeker niet afwezig geweest. Tegelijkertijd 
had men echter veel geloof gehecht aan de mogelijkheden die door nieuwe 
technologie- zoals de verbeterde druktechnieken – werden geboden om 
het evangelie te verspreiden. Aan het begin van de twintigste eeuw was 
men pessimistischer gestemd over de kansen om het publiek te bereiken en 
opnieuw in contact met de kerk te brengen. Men besefte dat daarvoor een 
extra inspanning nodig zou zijn, waardoor in Nederland juist in deze periode 
opnieuw actief naar buitenlandse (en dan voornamelijk Britse) voorbeelden 
op het terrein van evangelisatiewerk werd gekeken. Dat gold niet alleen voor 
de oprichting van de vvhs, maar bijvoorbeeld ook voor het proefschrift van 
W.G. Harrenstein over wijkwerk in grote steden en voor het strandevange-
lisatiewerk in de badplaatsen.53

   Pas na 1945 keerde iets van de oude assertieve houding in het evangelisa-
tiewerk terug, toen de kerken dat terrein weer als een kerntaak van de kerk 
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gingen beschouwen. Ook aan deze opleving van het missionair elan lag echter 
een toenemende bezorgdheid over de toekomst van het christelijke karakter 
van de samenleving ten grondslag. Klachten die tijdens het Interbellum al 
hoorbaar waren, over teruglopend kerkbezoek, afnemende belangstelling 
voor sacramenten als doop en avondmaal en een groeiende verwijdering tus-
sen de kerken en het publiek, leken na de oorlog versterkt aan de oppervlakte 
komen. Opmerkelijk is vooral dat zowel in Nederland als in Engeland werd 
vastgesteld dat er in de jaren veertig iets was veranderd in de houding van 
mensen, men gaf aan dat de moderne mens anders was geworden en zich 
niet meer zo gemakkelijk liet aanspreken door de evangelische boodschap. 
Van verschillende kanten werd een ‘taalbarrière’ vastgesteld in de com-
municatie tussen kerk publiek. Dat gold voor de religieuze traktaten die na 
de oorlog een ouderwets imago bleken te hebben gekregen en die men dus 
dringend probeerde te vernieuwen, maar ook voor andere methoden binnen 
het evangelisatiewerk, zoals de ‘autozending’ en straatprediking.
   Dat leidde tot een zoektocht naar nieuwe methoden om het publiek te 
bereiken, zowel in Europa als in Amerika. De richting waarin men de oplos-
singen zocht liep echter uiteen:

Evangelicals had, of course, always been enthusiastically committed to 
mission at home as well as overseas, but the dawning realization of the 
shocking extent of popular indifference to organized Christianity now 
began to provoke divergent responses: Was it enough, as those of a more 
Reformed inclination tended to affirm, simply to go on proclaiming the 
classic gospel verities in the expectation that God would in his good time 
honour the preaching of his Word through the bestowal of a revival? Or, 
as more liberal evangelicals affirmed, did the seriousness of the situation 
call for more radical rethinking of how the Christian doctrine should be 
presented to modern people?54

Amerikaanse evangelisten, zoals Billy Graham, boden met hun massale 
evangelisatie-acties, waarbij ze volop gebruik maakten van nieuwe techno-
logische mogelijkheden (onder meer van het nieuwe medium televisie) een 
antwoord dat in de jaren vijftig een groot publiek wist aan te spreken. De 
Nederlandse kerken hielden echter afstand van deze massa-evangelisatie, en 
richtten zich meer op traditionele evangelisatiemethoden of kozen ervoor 
de nadruk meer te leggen op sociaal werk, zoals bij het clubhuiswerk dat 
in verschillende steden voor jongeren werd georganiseerd. Evangelisatie-
verenigingen als de vvhs en de bkv lieten zich wel door de Amerikanen 
inspireren, maar bewaarden tegelijkertijd een voorzichtige houding ten 
opzichte van hun methoden.
   Ondanks de energie die in de jaren vijftig in (nieuwe vormen van) evan-
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gelisatiewerk werd gestoken, kwam de kerkelijke neergang in de jaren 
zestig voor sommigen niet zo plotseling als Callum Brown in The Death of 
Christian Britain schetst. Hij beschrijft een plotselinge neergang, vrijwel 
zonder aanwijzingen vooraf dat de maatschappelijke invloed van de kerken 
zo plotseling in een neerwaartse spiraal terecht zou komen:

It took several centuries […] to convert Britain to Christianity, but is has 
taken less than forty years for the country to forsake it. […] The cycle 
of inter-generational renewal of Christian affiliation, a cycle which had 
for so many centuries tied the people however closely or loosely to the 
churches and to Christian moral benchmarks, was permanently disrup-
ted in the “swinging sixties”. Since then, a formerly religious people 
have entirely forsaken organised Christianity in a sudden plunge into a 
truly secular condition.55

Binnen het evangelisatiewerk in Nederland kwam die neergang echter niet 
voor iedereen als een verrassing. Sommigen waarschuwden er al vanaf 1945 
voor. Zo waarschuwde VU-hoogleraar F.W. Grosheide op het naoorlogse ge-
reformeerde evangelisatiecongres al dat Nederland haar christelijke karakter 
dreigde te verliezen:

Er is een tijd geweest, dat laten we nu maar zeggen, de menschheid in 
West Europa een Christelijke mocht worden genoemd. Het leven werd 
zoo al niet door het Woord Gods, dan toch door de kerk bepaald. Is dat 
nog wel het geval? We spreken nog gaarne van Nederland als een Chris-
tenland. […] Ik waag het te betwijfelen. Het is in ieder geval juister om 
te spreken van de Christelijke grondslagen van ons volksleven. En nu 
is het juist zóó in onze dagen, dat ook die Christelijke grondslagen meer 
en meer worden weggebroken.56

Dat nuanceert het abrupte karakter dat de ontkerkelijking volgens Brown 
in de jaren zestig droeg. Het is onmiskenbaar dat in de jaren zestig de kerk-
verlating zich in een geheel nieuw tempo voltrok en dat de invloed van de 
kerken na 1960 snel afnam. De wortels van deze kerkelijke neergang waren 
zeker al vanaf de oorlog, maar in feite al tijdens het interbellum voor velen 
die actief waren op missionair terrein zichtbaar geworden. Het vernieuwende 
aan de studie van Brown was dat hij de kerkelijke neergang in de jaren zes-
tig op zichzelf beschouwde en niet als uitvloeisel van een al meer dan een 
eeuw voortschrijdend proces van secularisatie. Zowel Brown als Blaschke 
tonen overtuigend aan dat het verval van de christelijke samenleving in de 
twintigste eeuw wezenlijk anders was, dan de problemen die de kerk in de 
negentiende eeuw ondervond. Weliswaar slaagde de kerken er ook toen 

08 Hoofdstuk 7 08-10-2014, 21:32359



360

niet in iedereen te bereiken en was de band van sommige groepen in de 
samenleving met de kerk zeer fragiel. Door de focus op deze problemen te 
leggen, wordt echter gemakkelijk voorbijgegaan aan het feit dat gelovigen 
in de negentiende eeuw een zeer assertieve houding toonden en op allerlei 
mogelijke manieren actief waren om het evangelie onder een zo breed mo-
gelijk publiek te verspreiden. De invloed van religie op de samenleving was 
in de negentiende eeuw dan ook in veel opzichten groter, dan die in vooraf-
gaande eeuwen geweest was. Dat gold zeker voor Groot-Brittannië, waar de 
evangelicals allerlei wetten op het terrein van zedelijkheid en zondagsrust 
doorgevoerd wisten te krijgen, maar evengoed elders in West-Europa en 
Amerika. Onder invloed van de geleidelijke uitbreiding van het kiesrecht 
nam de invloed van religie op de politiek bijvoorbeeld sterk toe, wat in Ne-
derland onder meer in de toenemende verzuiling tot uiting kwam.
   Deze religieuze opleving in de negentiende eeuw is in recent onderzoek 
terecht onder de aandacht gebracht, onder meer door Brown. In zijn poging 
om de neergang in de jaren zestig te contrasteren met de negentiende eeuw, 
heeft hij echter te weinig oog voor ontwikkelingen die zich in de tussenlig-
gende periode voltrokken. Voor Brown lijkt de periode van 1900 tot 1960 
op religieus terrein simpelweg een voortzetting van de negentiende eeuw 
te vormen. Hoewel het evangelisatiewerk in Nederland tussen 1900 en 1960 
tweemaal een opleving vertoonde, die zich onder meer uitte in de introduc-
tie van nieuwe vormen van evangelisatielectuur, was het missionaire elan 
in de twintigste eeuw toch niet langer zo optimistisch en assertief als in de 
voorgaande. Na 1945 keerde die assertieve houding nog één keer terug, in 
een grootschalige poging binnen de protestantse kerken om de kloof met het 
publiek te overbruggen. Toch waren op dat moment al geluiden hoorbaar dat 
het evangelisatiewerk over een heel andere boeg gegooid moest worden, als 
de kerken de aansluiting met de samenleving niet definitief wilden verliezen. 
De methoden die in de negentiende eeuw waren ontwikkeld, waaronder het 
evangelisatietraktaat, bleken niet langer een garantie voor succes en worden 
in toenemende mate als ouderwets beschouwd. Daarom keek men steeds va-
ker in de richting van Amerika om inspiratie voor het evangelisatiewerk op 
te doen. Desondanks leek men er in het evangelisatiewerk niet in te slagen 
de kloof met de samenleving te overbruggen, zodat de missionaire impuls 
aan het eind van de jaren vijftig, nog voor de leegloop van de kerken in de 
jaren zestig inzette, alweer dreigde uit te blussen.

Tot slot

De Amerikaanse invloed die vanaf de jaren vijftig merkbaar werd in Neder-
landse evangelisatielectuur zou na 1960, mede onder invloed van de opkomst 

08 Hoofdstuk 7 08-10-2014, 21:32360



361

van de evangelicale beweging, nog verder groeien. Nederlandse uitgevers 
van christelijke lectuur zouden zich in de laatste decennia van de twintigste 
eeuw sterk laten leiden door Amerikaanse trends en ontwikkelingen. Wie 
vandaag de dag een evangelische boekhandel binnenstapt, kan niet om de 
vertalingen van Amerikaanse titels heen. Daartussen zijn overigens ook nog 
steeds boeken te vinden van Britse auteurs, ook hedendaagse. Dat toont 
aan hoe groot de invloed vanuit de Angelsaksische wereld op Nederlandse 
uitgevers van religieuze lectuur ook na de jaren vijftig is gebleven. Voor de 
vvhs en de bkv stonden er na 1959 echter grote veranderingen te wachten. 
Toen de broers Heule aan het eind van de jaren vijftig – beide vanwege hun 
hoge leeftijd – hun taak bij de verenigingen moesten overdragen, was er 
veel veranderd. De bruine traktaatjes uit de beginjaren waren uitgegroeid 
tot kleurrijke ‘folders’ (al kwam die term pas in de jaren zestig algemeen in 
gebruik).Toch was het karakter van beide organisaties sinds de oprichting in 
de kern nauwelijks veranderd, het bleven evangelisatieverenigingen, voor 
wie de hoofdtaak het drukken van evangelisatiematerialen was, en die ook 
zelf actief bij de verspreiding van dat materiaal betrokken waren.
   Dat karakter zou na het vertrek van de broers ingrijpend veranderen. 
Geleidelijk zou het evangelisatiewerk bij de organisaties steeds verder naar 
de achtergrond verdwijnen, wat bij de bkv onder andere werd gesymboli-
seerd in het afstoten van de bijbelkiosken waarmee het werk ooit begonnen 
was. De verenigingen zouden jarenlang zoeken naar nieuwe manieren om 
aan hun doelstelling tot evangelisatie vorm te geven, een doelstelling die 
nooit zou worden geschrapt, maar waarmee wel in toenemende mate werd 
geworsteld. Bewust of onbewust begonnen de verenigingen zich meer op 
de eigen achterban te richten om te kunnen overleven. Daardoor groeiden 
ze van evangelisatieverenigingen steeds meer uit tot christelijke uitgevers. 
Het feit dat het geschreven woord als evangelisatiemiddel in de laatste 
decennia van de twintigste eeuw steeds meer uit de gratie raakte, speelde 
daarbij een belangrijke rol. In de jaren vijftig had evangelisatielectuur ook 
al een reputatie van ouderwets en achterhaald gekregen, maar die kon toen 
nog worden bevochten door inhoud en vormgeving te moderniseren. In 
de volgende decennia zou de methode van lectuurverspreiding zelf echter 
steeds meer als achterhaald worden beschouwd, en vervangen door mo-
derne vormen als koffiebars, jongerendagen en Alphacursussen. Met de 
voortschrijdende ontkerkelijking werd het ook steeds vaker als ongepast 
ervaren om anderen met behulp van evangelisatielectuur met het christen-
dom te confronteren.
   Gezien de veranderingen die het karakter van de vvhs en de bkv na het 
vertrek van hun oprichters zouden ondergaan, paste het deze studie af te slui-
ten met het vertrek van de broers Heule bij hun verenigingen. Daarmee is in 
deze studie geprobeerd een brug te vormen tussen de bestaande onderzoeken 
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naar het religieuze verenigingsleven in de negentiende eeuw en de opkomst 
van de evangelicale beweging in de tweede helft van de twintigste eeuw, 
waarnaar eveneens al veel onderzoek is verricht. Duidelijk is in ieder geval 
geworden dat de onderzochte periode absoluut meer aandacht verdient, 
omdat nadere bestudering meer licht werpt op lange termijnontwikkelingen 
op het gebied van religie en secularisatie. Vragen als waarom religie in de 
negentiende eeuw en rond de jaren vijftig een opleving doormaakte, maar 
daarna in ogenschijnlijk stormachtig tempo haar invloed op de samenleving 
verloor, kunnen niet beantwoord worden zonder ook de eerste helft van de 
twintigste eeuw grondig te bestuderen. Mede in dat kader valt het aan te 
bevelen nog uitgebreider onderzoek te doen naar evangelisatiewerk in de 
negentiende en twintigste eeuw.
   De evangelicals geloofden onomstotelijk in de kracht van het geschreven 
woord, al zouden zij woord zeker met een hoofdletter hebben geschreven. 
Mannen als William Walters en Marinus Heule, maar bijvoorbeeld ook de 
oprichters van de Religious Tract Society, geloofden onomstotelijk dat als 
mensen de boodschap van de bijbel weer onder ogen zouden krijgen, het 
woord vanzelf zijn werk zou doen. De nieuwe mogelijkheden op het ter-
rein van de druktechniek werden daarom ingezet om het publiek op een 
ongekende schaal en zo goedkoop mogelijk met de evangelische boodschap 
in aanraking te brengen. Hoe sterk de evangelicals geloofden in de kracht 
van het geschreven woord, blijkt uit de ook voor de hedendaagse lezer nog 
steeds bijzonder indrukwekkende oplagen waarin deze evangelisatielectuur 
verscheen. Traktaten werden in ongekende aantallen gedrukt en daarna 
door talloze vrijwilligers op de meest uiteenlopende plaatsen verspreid. Het 
geloof in de kracht van het gedrukte woord mag sindsdien zijn afgenomen, 
maar de koortsachtige energie die de evangelicals in de verspreiding van 
hun boodschap staken blijft onderzoek verdienen.
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 1448 Archief In- en Uitwendige zending Nederlandse Hervormde 

Kerk
 1450 Archief Verband van Evangelisatiecommissies en Deputaten 

voor de Evangelisatie

Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-
heden) van de Vrije Universiteit, Amsterdam
 60 Archief stichting Ark Mission en haar rechtsvoorgangers de 

Vereeniging tot Verspreiding der Heilige Schrift en de Bijbel 
Kiosk Vereniging

 51 Archief Nederlandsche Godsdienstige Traktaat-Genootschap
 347 Archief uitgaven Gereformeerd Traktaatgenootschap Filippus
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 400 Archief Sociale Raad en rechtsvoorgangers
 5225 Archief van de Politie

Streekarchief Gooi en Vechtstreek
 098 Archief gemeentebestuur Laren
 223 Archief burgerlijk armbestuur Laren

Ark Mission
  Met toestemming van de stichting Ark Mission heb ik alle 
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Dankwoord

Een proefschrift komt nooit zonder de hulp van anderen tot stand. Ook bij 
dit project waren velen betrokken die op deze plaats dank verdienen. Al-
lereerst denk ik aan stichting Ark Mission, die mij in het najaar van 2010 
benaderde om onderzoek te doen naar de geschiedenis van de stichting in het 
kader van haar honderdjarig bestaan. Daaruit kwam het eerder verschenen 
boek Papieren Evangelisten voort, dat aan de basis lag van dit proefschrift. 
Ark Mission leverde bovendien een bijdrage om dit promotietraject te ver-
wezenlijken. Met name directeur Hans de Rijk wil ik op deze plaats dan ook 
hartelijk bedanken voor zijn betrokkenheid bij mijn werk en de geboden 
mogelijkheden om onderzoek te doen naar de oude uitgaven, die in het bezit 
zijn van de stichting.
   Ook het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestan-
tisme (1800-heden), in de wandelgangen steevast tot hdc afgekort, mag in 
dit dankwoord zeker niet ontbreken. Tijdens mijn onderzoek vond ik niet 
alleen onderdak bij het centrum, maar kon ik ook steeds terugvallen op de 
steun en adviezen van de medewerkers. Archivaris Hans Seijlhouwer en 
Dagmare Houniet, de drijvende kracht op het secretariaat, stonden altijd 
voor me klaar. Hans Seijlhouwer toonde zich daarnaast zeer flexibel bij het 
verzorgen van de opmaak van het boek dat hier voor u ligt. Wim Berkelaar 
en ook oud-collega Wouter Beekers wil ik bedanken voor de boeiende ge-
sprekken bij de koffieautomaat of in de wandelgangen, en natuurlijk vooral 
voor hun interesse in mijn onderzoek. Hetzelfde geldt voor Bart Wallet. Mijn 
oud-collega en kamergenote Erin Janssen zorgde voor gezelligheid en bood 
me bij frustraties steeds een luisterend oor. De lunches op het dakterras met 
mijn mede-promovendi Hans van der Jagt en Herman Wesselink leverden 
steevast interessante gedachtewisselingen of gedeeld promotie wel en wee 
op. 
   In het bijzonder wil ik ook hdc-directeur en promotor George Harinck 
bedanken voor zijn bijdrage aan dit project. Zonder hem zou dit proef-
schrift er niet zijn gekomen. Daarnaast kon ik altijd bij hem terecht om van 
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gedachten te wisselen of teksten te bespreken. Of hij nu in het buitenland 
was of niet, steeds ontving ik binnen een paar dagen een reactie op mijn 
teksten. Mijn dank uit ik ook graag aan co-promotor Hijme Stoffels, die 
niet alleen onmisbaar commentaar leverde op dit proefschrift, maar ook op 
het eerder verschenen Papieren Evangelisten. Beiden hartelijk dank! Verder 
werd het manuscript van dit boek gelezen door een commissie bestaande uit 
Joan Hemels, (Universiteit van Amsterdam), Gert van Klinken (Protestantse 
Theologische Universiteit), Miranda Klaver (Vrije Universiteit), August den 
Hollander (Vrije Universiteit), Hans Krabbendam (Roosevelt Study Center) 
en Jacques Dane (Nationaal Onderwijsmuseum). Hun commentaar heeft me 
voor verschillende fouten behoed, maar hun suggesties hielpen vooral om 
de tekst verder aan te scherpen en meer kleur te geven. Eventuele fouten 
die nog in dit proefschrift staan, blijven natuurlijk geheel voor mijn eigen 
rekening. Natuurlijk zijn er nog veel meer mensen die me op welke manier 
dan ook geholpen hebben, maar die ik helaas niet allemaal kan noemen. Dat 
maakt mijn dank aan hen niet minder groot.
   Vanzelfsprekend wil ik ten slotte ook mijn thuisfront noemen, mijn ou-
ders, Steven en Marijke, Mireille en Catharine, Stella en Bert, Bram, Wilma 
en Arjen. Vriendin Anneke mag in dit rijtje ook niet ontbreken. Jullie toon-
den steeds interesse, ondanks de vele uren die aan het schrijven van dit 
proefschrift werden gespendeerd. Verschillenden van jullie lazen daarnaast 
teksten door om die van commentaar te voorzien. Vooral mijn moeder wil ik 
bedanken voor alle tijd die ze heeft gestoken in het opsporen van taalfouten. 
Het belangrijkste blijft echter jullie onvoorwaardelijke steun. Dat geldt zeker 
voor Niels. Ik ben er trots op mijn leven met je te mogen delen.
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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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Summary

Small brown booklets, handed out on streets, at markets, on trains and at 
fairs. They were probably the best-known method of evangelism in the 
nineteenth century: religious tracts. This genre of printed matter has an 
intriguing history that, however, has been largely ignored by historians 
so far. What made religious tracts so popular in the nineteenth century 
and far into the next? This study, entitled The Best for the Highest. Anglo-
Saxon Influences on Religious Tract Distribution in the Netherlands 1913-1959 
pays special attention to the influence of the Anglo-Saxon world on Dutch 
publishers, starting with a major British influence at the beginning of the 
nineteenth century that lasted well into the twentieth century. After 1945 
this British influence was increasingly replaced by an interest in American 
evangelism methods.
   Religious tracts have been distributed since the invention of printing, but 
it was not until the end of the eighteenth century that they came to be used 
chiefly as a method of evangelism. In the nineteenth century an amazing 
number of tract societies mushroomed, printing religious tracts in numbers 
previously unheard of. Print runs of popular tracts could sometimes number 
more than one hundred thousand copies. This spectacular growth of religious 
tract distribution was made possible by advancing printing techniques. In-
ventions such as steam-driven presses and stereotype printing lowered the 
costs of printed matter and made larger print runs possible. For the first 
time in history, printed texts were brought within the means of the entire 
population, including the working classes.
   However, the popularity of the religious tract was also the result of a re-
ligious revival in Britain (also noticeable in other parts of Europe) that had 
its roots in the eighteenth century. In the Anglo-Saxon world this had been 
the century in which preachers like George Whitefield and John Wesley had 
attracted great audiences, which sometimes resulted in large numbers of peo-
ple spontaneously confessing their sins and having conversion-experiences. 
These revivals stood at the basis of the rise of the evangelical movement in 
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Britain and the United States. Evangelicals laid great stress on conversion 
and a personal relationship with God. Besides, they were well-known for 
their activism and missionary urge, made visibly by the great number of 
religious organizations they established, including overseas missions, bible 
and tract societies, home missions and Sunday school unions.
   British religious societies, like the London Missionary Society (lms), the 
British and Foreign Bible Society (bfbs) and the Religious Tract Society (rts), 
were not only active within the British Empire. They also worked in other 
countries, such as Germany, France and Spain. Wherever possible, these 
British societies stimulated the founding of similar organizations by local 
Protestants. This stimulating role of the British societies is also visible in 
the Netherlands. The Nederlands Zendeling Genootschap (Dutch Missionary 
Society; nzg), for instance, was modeled after the lms (the first missionaries 
of the nzg were even sent to the mission field by the lms), and the Nederlands 
Bijbel Genootschap (Dutch Bible Society; nbg) was established after a visit by 
bfbs-representative Robert Pinkerton. With regard to tract distribution, it 
is clear that the rts played an active part in founding a Dutch tract society, 
the Nederlands Godsdienstig Traktaat Genootschap (Dutch Religious Tract 
Society; ngtg). The Dutch religious societies received valuable support from 
their British counterparts, ranging from financial help to practical advice 
and – in the case of the ngtg – permission to print Dutch translations of 
tracts published by the rts. In many European countries, such as Germany, 
religious societies continued to be dependent on British support for a long 
time. In the Netherlands, however, the societies quickly became self-reliant. 
This caused a drop in the direct involvement of British societies in the Neth-
erlands during the second half of the nineteenth century, although contacts 
between British evangelicals and Dutch Protestants remained.
   At the beginning of the twentieth century these mutual contacts were still 
very much existent, one of the two missionary societies that are the focus 
of this study being a good example of these continuing ties. The Vereniging 
tot Verspreiding der Heilige Schrift (Society for Distributing the Holy Scrip-
tures; vvhs) was founded in 1913 by the wealthy Dutch real estate investor 
Marinus Heule, after a visit to England had brought him into contact with 
the Scripture Gift Mission (sgm). This was one of the reasons for focusing on 
the vvhs and its sister organization the Bijbel Kiosk Vereniging (Bible Kiosk 
Society; bkv) in order to study the Anglo-Saxon influence on religious tract 
distribution in the Netherlands. Moreover, the vvhs and the bkv were in-
teresting examples, since both had an interdenominational character, made 
use of evangelism methods developed in Britain, and were founded in the 
first half of the twentieth century. This latter characteristic was important, 
because very little historical research has been done on religious societies 
during this period. This may seem to suggest that there was little to observe 
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in the missionary field during the period of 1900 to 1960, but this study 
makes clear that this is a false supposition. Around 1913, a renewed interest 
in evangelism can be seen. The Gereformeerde Kerken in Nederland (Reformed 
Churches in the Netherlands) organized two well attended missionary con-
ferences during this period, and the subject also received increasing attention 
within the Nederlandse Hervormde Kerk (Netherlands Reformed Church). On 
a practical level, however, the churches were still content to leave the actual 
missionary work to religious societies.
   This study of the vvhs and bkv charts the ways in which the Anglo-Saxon 
world influenced the production and distribution of religious tracts in the 
Netherlands during the first half of the twentieth century. It is important to 
note that the ways this Anglo-Saxon influence became visible in the work of 
both societies differed. In the case of the vvhs a very direct British influence 
is revealed, with Marinus Heule finding inspiration for the establishment 
of his society in the work of the sgm that he had witnessed in England. 
Like the sgm, the vvhs concentrated on publishing and distributing illus-
trated portions of the bible. The vvhs also published sgm-tracts in a Dutch 
translation. The bkv did not rely on translations, but wrote its own tracts. 
However, the methods that the bkv introduced, beach evangelism and the 
use of a bible kiosk for tract distribution, had all been pioneered in Great 
Britain. The materials of other Dutch tract societies, like the Gereformeerde 
Traktaatgenootschap ‘Filippus’ (‘Philip’ Reformed Tract Society), also show 
similar (though more infrequent) British influences.
   From 1945 onwards, however, an interesting shift becomes visible. Dutch 
tract publishers increasingly focused their attention on the usa as a source of 
inspiration. In the 1950s the aged founder Marinus Heule decided to travel 
to the usa to seek new inspiration for publishing religious tracts. One of the 
elements the vvhs adopted from the Americans was a greater emphasis on 
visual material. This kind of tract was not always kindly received by the 
Dutch public. The post-war material of the bkv shows a similar attention to 
design, with a growing variation in the size of tracts, the font types and the 
colors used. bkv-tracts also became slightly less ‘earnest’ in tone, with some 
humor starting to surface in the texts.
   The were various reasons for the shift from British to American influence 
on Dutch religious tract publishers, not in the least the changed balance of 
power after World War ii. By 1945 the United States had finally overtaken 
the British Empire as a world power, and the emerging Cold War also fo-
cused attention on America. Besides, the role the Americans had played in 
liberating Europe brought them sympathy and respect, as well as admiration 
for their technological skills. But it was not only Europe that showed an in-
creasing interest in the American way of life. American soldiers – returning 
with stories about a war-torn and depressed Western-Europe – also sparked 
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an intense interest in Europe among American Christians. American evan-
gelicals especially were deeply concerned about the future of Christianity 
in Europe, which they saw being threatened by the spread of communism 
and the weakness of the European churches. While some American churches 
offered European churches financial support and relief, like food and clothes, 
evangelicals tended to focus more on the spiritual needs of Europe.
   Youth for Christ, an evangelical organization that was founded during the 
war to evangelize among American soldiers, began a tour in Western-Europe 
and visited the Netherlands in 1946. In the 1950s they were followed by 
other American evangelists like Billy Graham and Tommy Lee Osborn. They 
introduced new methods of evangelism, such as the mass meetings organized 
by Billy Graham or the Youth for Christ-rallies. Although the traditional 
churches in the Netherlands noticed that evangelists were far more effec-
tive in reaching the masses, they kept a critical distance from the American 
methods, feeling they were too theatrical and ‘American’.
   Nevertheless, churches had to admit that the old methods of evangelism 
were no longer suitable and that they were losing contact with the public. 
Churches and religious societies concluded that people were no longer at-
tracted by the kind of texts that had been used in sermons and tracts in the 
past. Tracts were regarded as increasingly old-fashioned, although the method 
of tract distribution itself was not rejected. The awareness of a growing gap 
between the evangelical message and the public brought about a missionary 
revival after 1945. Churches began organizing their own activities, rather than 
leaving evangelism to the religious societies. Tract societies like the vvhs and 
the bkv could no longer take support of the churches for granted. By the end 
of the late 1950s, however, the gap between the churches and the public had 
not seemed to narrow, causing the missionary momentum to wane off again.
   This fact links this study to the debate on secularization that has kept his-
torians and social scientists busy for decades. Historians like Callum Brown 
and Olaf Blaschke have rightly pointed out that secularization in the sense 
of a slowly decreasing influence of religion on society since the nineteenth 
century did never exist. Rather, the nineteenth century revealed a remark-
able missionary urge of assertive believers. Tract distribution was only one 
of the many methods and activities the evangelicals developed to spread 
their message in a modernizing world. Instead of a slow decline, both histo-
rians place great emphasis on the abrupt processes that occurred during the 
1960s, in which churches quickly lost many of their members and much of 
their influence on society. This study reveals, however, that people actively 
engaged in missionary work experienced an increasing tension in reaching 
the public with a Christian message long before the 1960s, making clear that 
religious developments in the first half of the twentieth century deserve more 
attention in future historical research.
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Illustratie omslag: Traktaatverspreiding aan het strand door de Bijbel Kiosk Vereniging in 
de jaren dertig (datum foto onbekend). Foto opgenomen met toestemming van stichting Ark 
Mission.
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