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Verslag van de eerste bijeenkomst, gehouden op 28 maart 1977, Amsterdam. 
 
Prof. Sperna Weiland heet bijna dertig deelnemers die op de uitnodiging van het voorlopig 
bestuur zijn afgekomen welkom. 
De berichten van verhindering worden voorgelezen. Vervolgens zet voorzitter uiteen wat de 
bedoeling van de initiatiefnemers is geweest om te komen tot de oprichting van het 
Bonhoeffer werk— en studiegezelschap. Hij benadrukt dat Bonhoeffer gezocht heeft naar een 
oekumenische theologie, en deelt ons mee, dat er een Internationaal Bonhoeffer Comité 
bestaat. 
Vervolgens wordt gesproken over: 
a. karakter van het gezelschap. 

Voorzitter stelt voor om te komen tot een wetenschappelijk, maar niet uitsluitend 
theologisch werkgezelschap. kunnen ook hjstorisch geïnteresseerde mensen zijn, die 
lid willen worden, alsmede sociologen. Het zou van belang zijn om te komen tot een 
systematische bestudering van alle geschriften van Bonhoeffer. In dit verband worden 
enige suggesties voorgelezen waarvan gebruik zal worden gemaakt bij de 
voorbereiding van de volgende vergaderingen. Behalve een systematische bestudering, 
hopen we dat het mogelijk is om te onderzoeken wat de aktuele betekenis is van het 
werk van Bonhoeffer. - 

b. Plaats en frequentie van de vergaderingen. 
Uiteindelijk besluiten we om twee maal per jaar in Amsterdam bijeen te komen. 
Vanuit de vergadering wordt gevraagd om de mogelijkheid open te houden zo nodig 
een extra vergadering te beleggen. 
Op een later tijdstip wordt besloten om de eerstvolgende vergadering te houden op 
maandag 19 september teAmsterdam (is inmiddels gewijzigd in maandag 3 oktober, 
zie begeleidend schrijven, sekr.) 
Dr. Van Hoogstraten deelt mede, dat de mogelijkheid bestaat dat Bonhoeffers’ beste 
vriend Eberhard Bethge dan voor ons een inleiding zal houden met als onderwerp: Een 
overzicht van de recent verschenen literatuur over Bonhoeffer. Na een discussie over 
het thema van de inleiding van Bethge, krijgt het bestuur tenslotte mandaat om met 
hem te overleggen, waarover op 3 oktober gesproken zal worden. We zullen trachten 
van tevoren een beknopt overzicht van de inhoud van zijn lezing rond te zenden. 

c. Bestuur. 
De vergadering gaat akkoord met het voorstel van het voorlopige bestuur om als 
zodanig te fungeren, waarbij de voorzitter meedeelt, dat het bestuur met één persoon 
wordt uitgebreid: op verzoek van Dr. Van Hoogstraten heeft Ds. Yetsenga het 
sekretariaat op zich genomen. Het bestuur zal nog een penningmeester aanwijzen. 
De zittingstermijn van de bestuursleden zal tijdens een volgende vergadering ‘worden 
vastgelegd. 

d. Contributie. 
Een ieder gaat akkoord met een bijdrage van f. 30,— per jaar als contributie. De 
penningmeester houdt ons op de hoogte van de gemaakte onkosten en tracht een 



begroting te maken. Mocht blijken dat bovengenoemd bedrag ontoereikend is, dan 
kunnen we besluiten tot contributieverhoging. 

e. Samenwerking met Internationaal Bonhoeffer Comité. 
Het heeft onze instemming om ons hierbij aan te sluiten en regelmatig 
verslag uit te brengen van onze werkzaamheden. Het kontakt met het I.B.C. wordt zeer 
belangrijk geacht. Wij hopen zo ook op de hoogte te blijven van het internationaal comité. 

 
Vervolgens wordt gesproken over het karakter van de vergaderingen. Op 3 oktober moet er 
volop gelegenheid zijn om de mening van een ieder te toetsen aan die van Bethge. 
Voor volgende bijeenkomsten wordt het wenselijk geacht dat er bij voorbeeld twee (of een) 
werkstuk(ken) van enig formaat aan de orde worden gesteld. De voordrachten die gehouden 
worden moeten bij voorkeur vergezeld gaan van enige stellingen en aanwijzingen voor 
literatuur. Dit is met name van belang voor een goede discussie. Het is belangrijk, dat alle 
leden ruim van tevoren weten, waar het tijdens de eerstvolgende vergadering over zal gaan. 
Vier deelnemers is gevraagd waarom ze lid worden van het gezelschap. De vergadering 
luistert geboeid naar hun (bewust kort gehouden) uiteenzetting. 
De Heer Van Oosterzee zegt o.a. zeer benieuwd te zijn naar de relatie tussen Bonhoeffer en de 
bevrijdingstheologie. 
De Heer Van Eyden vraagt aandacht voor het feit, dat er vanuit Bonhoeffers’ theologie geen 
bevrijdende impulsen komen voor de feministische theologie. De Heer Posthumus Meyes 
vraagt zich af: Waar liggen de grenzen van het verzet en waar van de overgave? 
Zeer indringend is de inleiding van Mevrouw Meijer, waarin zij ons vertelt van haar 
beweegredenen om alsnog theologie te gaan studeren. De problematiek rondom het geestelijk 
gehandicapte (liever verstandelijk gehandicapte) kind, de vragen over schuld, lijden en doden 
en wat vinden we hierover bij Bonhoeffer? 
De sekretaris is zich bewust dat hij met het noemen van een enkele karakteristiek de inleiders 
onrecht doet. De ochtendvergadering wordt nu gesloten en met de voorzitter constateren we 
dat de oprichting van het Bonhoaffer Werkgezelschap hiermee een feit ie geworden. 
Na de lunchpauze luisteren we naar het referaat van Prof. Rothuizen, getiteld Vroomheid bij 
Bonhoeffer. Dit referaat zal t.z.t. aan de leden worden toegezonden. 
Er volgt een geanimeerde discussie  
De vergadering wordt om 16.00 uur gesloten 

R.P Yetsenga, sekr./penn. 
     ------------------ 

 
 

Besluiten genomen tijdens de bestuursvergadering, gehouden op vrijdag 
29 april om 14.30 uur te Amsterdam 
Aanwezig: Prof. Sperma Weiland, Dr. Van Hoogstraten, Ds. Yetsenga. 
Afwezig met bericht van verhindering: Prof. Rothuizen, Dr. Van Roon. 
—Penningmeester. 

De sekretaris is gezwicht voor de argumenten van de overige bestuursleden en zal 
toezicht houden over de penningen,  
Er zal een bankrekening worden geopend, waarna de leden zuilen worden gevraagd 
om hun eerste bijdrage te storten. 

—Op de vergadering van 3 oktober al een eerste begroting worden aangeboden. 
—Het documentatiecentrum. De leden worden hierover ingelicht. 
—Aan de leden zal worden gevraagd om alles wat zij op het gebied 

i.v.m. de persoon/werk van Bonhoeffer door te geven (opstellen, referaten, lezingen, 
artikelen) Het Bestuur zal ze coördineren. 



---Er wordt een lijst (portefueille) aangelegd, waarin voorstellen en aanbiedingen voor eens te    
    houden referaten. 
—Prof, Sperma Weiland en Ds. Yetsenga nemen nog met elkaar kontakt op, met het oog op    
    de komst van Bethge 
—Het bestuur maakt afspraken inzake het kontakt met het Internationale— en Duitse  
    Bonhoeffer Comité 
—Vóór 3 oktober komt het bestuur in ieder geval nog een keer bijeen. 
 

R.P. Yetsenga. 


