
Nu secularisering om zich heen grijpt lijken we
nieuwsgieriger dan ooit naar de wortels van onze
christelijke cultuur. Hoe ziet de toekomst van het
religieus erfgoed eruit nu vergrijzing van
religieuze gemeenschappen en de sluiting van
kerken door gebrek aan financiering aan de orde
van de dag zijn? 
Tegelijkertijd laten nieuwe christelijke groeperin-
gen zich horen,  zitten de gastenverblijven van
kloosters vol en hebben diverse religieuze orden
voorzichtig weer jonge aanwas. Bovendien zorgen
wereldwijde spanningen rond de radicale islam
voor een hernieuwde interesse in wat het chris-
telijke erfgoed voor ons heden ten dage betekent.

Tijdens het colloquium dat Stichting Echo op 
8 december a.s. organiseert, gaan Hans
Krabbendam (KDC), Marga Arendsen (ENK)
en Pia Verhoeven (MC) hierover in gesprek
met elkaar. Hoe kijken zij aan tegen deze
ontwikkelingen van secularisering aan de ene
en een hernieuwde belangstelling voor het
religieuze erfgoed aan de andere kant? Hoe
willen zij de religieuze ‘schatten’ die aan hun
instellingen in bewaring zijn gegeven voor de
toekomst veilig stellen? Hoe zorgen ze ervoor
dat een breed publiek kennis neemt van dit
erfgoed en er ook de waarde van blijft inzien?

Programma & locatie

Datum: Vrijdag 8 december 2017
Locatie: Koninklijke Bibliotheek, zaal B/C

Prins Willem-Alexanderhof 5, 2595 BE 
Den Haag

14.00 Welkom en introductie, door Echo-
voorzitter Joep van Gennip

14.05 Inleiding door dagvoorzitter Stijn Fens
14.15 Drie presentaties: 

* Hans Krabbendam — Katholiek 
Documentatie Centrum (KDC)
* Marga Arendsen — Erfgoedcentrum 
Nederlands Kloosterleven (ENK)
* Pia Verhoeven — Museum 
Catharijneconvent (MC)

15.45 Forumgesprek o.l.v Stijn Fens over 
toekomst religieus erfgoed 

16.45-17.30 Afsluiting en aansluitend borrel

Inschrijving
U bent van harte uitgenodigd dit colloquium bij
te wonen. Deelnamekosten bedragen € 5,-.
Inschrijven doet u via de website www.stichting-
echo.nl. Hier vindt u ook informatie over betaling
van het inschrijfgeld.

Over Stichting Echo
Sinds 1995 initieert, stimuleert en presenteert
Stichting Echo historisch onderzoek naar religie
en gender in de negentiende en twintigste eeuw.
Echo organiseert studiedagen, geeft wetenschap-
pelijke publicaties uit en begeleidt historisch
onderzoek naar het religieuze verleden van
Nederland.
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