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Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme van (1805- heden)

Het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands 
Protestantisme, de Afdeling Wetenschapsgeschiedenis van de VU en 
ForumC nodigen u graag uit voor een congres over de geschiedenis 
van het debat over schepping en evolutie. Dit congres vindt plaats op 
vrijdag 23 september 2011 in het Auditorium van de Vrije Universiteit 
en vangt aan om 13.00 uur. 

Anderhalve eeuw na Darwin is het debat over schepping en evolutie 
niet geluwd. Voor velen is het thema verbonden met existentiële 
geloofsvragen. Standpunten in christelijke kring verschuiven. ‘Waar 
blijven we?’ zo vatte de gereformeerde bioloog Jan Lever in 1969 de 
bezorgde gevoelens samen over de verschuivingen. 

Maar uit vroegere opvattingen over evolutie in (internationale) 
protestantse kringen blijkt dat er in de loop der tijd steeds 
verschillend over evolutie is gedacht. Deze verschillen volgden 
bovendien niet altijd de gebruikelijke scheidslijnen tussen ‘orthodox’ 
en ‘vrijzinnig’. Op dit congres wordt vanuit de dynamische historische 
relatie tussen geloof en evolutie gereflecteerd op de actuele discussies 
over deze verhouding.

De toegang tot dit congres is vrij, maar wij verzoeken u wel zich 
van tevoren aan te melden via email (hdc@ubvu.vu.nl) of telefonisch 
(+31(0)20 598 5270) 

 

Illustratie op de voorzijde: Prent uit The Star (13 mei 1905) waaruit blijkt welke indruk 
de vondst van fossiele dinosaurussen maakte op tijdgenoten. Dinosaurussen en andere 
uitgestorven ‘voorhistorische’ dieren waren moeilijk in te passen in de Bijbelse chrono-

logie. Dit was een van de kwesties in het debat over schepping en evolutie.
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Partner in kennis

Programma

13.00  Ontvangst
13.30  Opening door dagvoorzitter prof. dr. George Harinck
 
 Protestanten en evolutie tot 1945
13.40  Dr. Mirjam Buitenwerf (predikant PKN), Evolutietheologie: 

God als motor van de vooruitgang
14.10  Drs. Wolter Huttinga (promovendus TU Kampen), ‘Een 

eentonig golfgeklots in den oceaan van het zijn.’ Herman 
Bavinck over evolutie

14.40  Pauze

 Protestanten en evolutie na 1945
15.05  Videofragment prof. dr. Jan Lever

15.15  Dr. Hittjo Kruyswijk (buitenpromovendus Leiden), ‘Zondig 
heerschen over de Schrift’? Evolutietheorie en Schriftgezag 
bij de Gereformeerde Kerken in Nederland 1950-1980

15.45  Drs. Ab Flipse (promovendus VU), ‘Amerikaanse 
geleerden van formaat die deze dingen heel anders zien.’ 
Nederlandse gereformeerden en het creationisme

 
16.15  Forumdiscussie met de sprekers en prof. dr. Gijsbert 

van den Brink (VU Amsterdam / Universiteit Leiden) en 
dr. Taede Smedes (Radboud Universiteit Nijmegen): het 
recente schepping-evolutiedebat in historisch perspectief. 
Triomf der vrijzinnigheid of orthodox èn evolutionist? 

16.45  Receptie

De voordrachten worden uitgegeven in de Ter Lezing-reeks van het Documentatiecen-
trum en zijn na afloop van de bijeenkomst verkrijgbaar.
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Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden)

Bezoek en studiezaal

De Boelelaan 1105 (hoofd-

gebouw VU) Amsterdam 

Kamer 1B-41 

Openingstijden: 

ma t/m vr 9.00-17.00 uur

Post

HDC / UB Vrije Universiteit 

Amsterdam 

Hoofdgebouw Kamer 1B-34 

De Boelelaan 1105 

1081 HV Amsterdam

T +31 (0)20 59 85270

E hdc@ubvu.vu.nl

W www.hdc.vu.nl

Bereikbaarheid VU

Openbaar vervoer
Vanaf Centraal Station, Sneltram 51, 
Stadstram 5, uitstappen: halte De 
Boelelaan/VU. Stadstram 16, uitstap-
pen: halte VU medisch centrum. 
Vanaf Station Sloterdijk: Metro 50. 
Vanaf Amstelstation: Sneltram 51. 
Vanaf Station Zuid: Sneltram 51 en/
of  Stadstram 5 (richting Amstelveen) 
uitstappen: halte De Boelelaan/VU.
Te voet is de VU vanaf Station Zuid 
in ca. 10 minuten bereikbaar. Vanaf 
Station Duivendrecht: Metro 50 halte 
Station Zuid. 
Streekbussen (direct naar de VU) on-
der meer vanuit: Haarlem: bus 176; 
Landsmeer/Kudelstaart: bus 172; 
Uithoorn: bus 170; Wilnis: bus 142.

Auto
De VU is vanuit alle richtingen via de 
ringweg om Amsterdam (de A-10) be-
reikbaar. U volgt die rondweg tot de 
afslag S108-Buitenveldert/Oud Zuid/
Olympisch stadion; aan het eind van 
de afrit linksaf de Amstelveenseweg 
oprijden; na 200 meter bij het VU 
medisch centrum slaat u linksaf de 
De Boelelaan op.

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