
Eerbetoon
Het 175-ste geboortejaar van Ferdinand Hamer en 150 jaar Scheut in China vormen aanleiding om de 

herinnering aan de missiepionier levend te houden, als een van de grote en markante figuren die Nijmegen 

heeft voortgebracht. In zijn persoon wordt tevens een eerbetoon gebracht aan de 679 Scheutisten uit 

België en Nederland die in de periode 1865-1955 in Noord-China werkzaam waren. Met en in naam van het 

evangelie bouwden zij er scholen en ziekenhuizen en ontwikkelden zij de landbouw. Sommige Scheutisten 

leverden baanbrekende bijdragen aan het onderzoek naar de Chinese en Mongoolse taal en cultuur.  

In de eerste helft van de jaren vijftig in de vorige eeuw werden door Mao alle missionarissen uit China 

verbannen. Na de periode van Mao en de Culturele Revolutie vervullen Scheutisten een rol in de ver-

deelde Chinese kerk, door te trachten de samenwerking te bevorderen tussen de officieel toegelaten 

en de ondergrondse kerk, en te zoeken naar een manier van leven die voor kerk en staat aanvaardbaar is. 

In de tweede plaats kan de herdenking van Hamer en de Scheut-missie in China worden aangegrepen als 

een uitnodiging zich te bezinnen op de vraag of het missie-ideaal, dat in Nederland meer dan een eeuw 

lang duizenden jonge mannen en vrouwen ertoe wist te bewegen om ver van huis een onzeker avontuur 

aan te gaan, ons vandaag nog iets te zeggen heeft. Welke waarden lagen er aan het missie-ideaal ten 

grondslag en welke betekenis hebben die of kunnen die hebben in onze hedendaagse samenleving? 

In het symposium en in de evenementen wordt aan beide aspecten aandacht besteed.

De tentoonstelling in het Bisschop Hamerhuis kunt u bezoeken tot en met 3 september 2015.

De Gemeente Nijmegen zorgt ervoor dat het standbeeld van Bisschop Hamer en Gezellen bij het 

Keizer Karelplein wordt opgeknapt.

Inschrijving
Inschrijving is mogelijk: 

a. via e-mail aan: comitebisschophamer@gmail.com met de vermelding van naam, adres, woonplaats 

en e-mailadres; of 

b. per post door invullen en gefrankeerd retourneren van de inschrijfkaart in deze brochure.

Bovendien maakt u het inschrijfgeld van € 10,- over op het bankrekeningnummer NL69ASNB0709178948  

t.n.v. Frans Hamer, onder vermelding van Hamer 175. 

Na ontvangst van uw inschrijving en betaling sturen wij u per e-mail een bevestiging, een routebe-

schrijving en een brochure toe.

Locatie:  Bisschop Hamerhuis, Verlengde Groenestraat 75, 6525 EJ Nijmegen.
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Ferdinand Hamer (1840-1900), missiepionier in China

Het is dit jaar 175 jaar geleden dat Ferdinand Hamer werd geboren in Nijmegen. En 150 jaar geleden ver-

trok hij als missionaris van Scheut naar China. Als enige Nederlander maakte hij deel uit van een groep 

die verder bestond uit vier Vlamingen: drie missionarissen en een lekenhelper. Tot de groep behoorde 

ook Theofiel Verbist, die in 1862 de congregatie van Scheut had opgericht, speciaal met het oog op de 

missionering van China. 

Het missiegebied dat aan de congregatie is toegewezen omvat een groot territorium, ten noorden van 

de Grote Muur. Er heerst een bar klimaat, leef- en woonomstandigheden zijn weinig comfortabel, de 

taal is hen vreemd. Het ergste is de vlektyfus. Binnen drie jaar vallen twee van de pioniers aan de ziekte 

ten prooi, onder wie stichter Verbist. Hamer overleeft, wellicht omdat hij zich zo goed mogelijk heeft 

aangepast aan de plaatselijke gewoonten en omstandigheden.

Van 1869 tot 1871 is Hamer de overste van Scheut in China. Wanneer in 1878 het werkveld van Scheut 

fors in westelijke richting wordt uitgebreid, wordt  Hamer de eerste bisschop van dit uitgestrekte ge-

bied. Hij vestigt zich in de provincie Gansu, waarvan Lanzhou de hoofdstad is. Zijn standplaats wordt 

Liangzhou. In 1889 wordt aan Hamer de Ordos als bisdom toegewezen, een gebied zo groot als Frankrijk. 

Alvorens aan zijn nieuwe taak te beginnen, keert Hamer in 1890 terug naar Nederland voor een medi-

sche behandeling. In zijn geboortestad Nijmegen valt hem een uitbundige ontvangst ten deel. 

Een jaar later neemt hij hersteld en wel zijn werk weer op. Het zullen tien moeilijke jaren worden, 

tot aan zijn dood in 1900. Hamer raakt met zijn oversten in conflict over de opstelling van Scheut ten 

opzichte van de Chinese en Mongoolse autoriteiten. En ten opzichte van de Boksers, een nationa-

listische volksmilitie, die zich richt tegen buitenlanders en christenen, en die machtig kan worden in 

een klimaat van honger, ontbering en bittere armoede. Bij de grote hongersnood in 1899 keren ook 

Chinese boeren zich tegen de westerlingen, die zij schuldig achten aan de hopeloze omstandigheden 

waarin zij verkeren. Op 19 juli 1900 wordt Ferdinand Hamer door het Chinese leger en de Boksers 

gevangen genomen. Hij heeft het onvermijdelijke zien aankomen en zijn missionarissen enige dagen 

eerder opdracht gegeven te vluchten. Zelf wil hij zijn christenen niet in de steek laten. Hamer wordt 

overgebracht naar Tuoketuo waar hij wordt gemarteld en terechtgesteld. Hij wordt levend verbrand. 

De moord op Hamer brengt een schok teweeg in Katholiek Nederland, vooral in zijn geboortestad Nij-

megen, waar hij tien jaar daarvoor zo luisterrijk was ontvangen. In 1902 wordt zijn standbeeld onthuld 

op het Keizer Karelplein. Ferdinand Hamer wordt het boegbeeld van missionerend Nederland, aan de 

vooravond van de periode die later zal worden aangeduid als ‘het groote missieuur’. 

Programma
Op vrijdag 21 augustus 2015 zijn er verschillende activiteiten in en bij het Bisschop Hamerhuis:

- er vindt er een symposium plaats;

- er is een tentoonstelling over 150 jaar Scheut in China;

- er worden video animaties vertoond over het leven van Ferdinand Hamer, gemaakt door 

studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Vanaf 11.30 uur bent  u welkom in het Bisschop Hamerhuis. Er wordt u een eenvoudige lunch aange-

boden. Voor en na het symposium kunt u de tentoonstelling, film, video en animaties bekijken.

Symposium
 13.30 uur dr. Harry Knipschild, over Ferdinand Hamer, zijn persoon, martelaarschap en niet-zalig

  verklaring; en over het bekeren van Chinezen.

 14.30 uur pauze

 15.00 uur prof dr. Karel Steenbrink, over een cryptische en tegelijk intrigerende ‘dubbelvraag’: kan 

  een ‘missionaire’ kerk iets leren van het debacle van bisschop Hamer? of: waarom 

  verkopen tuincentra in Nederland zo veel boeddha’s?

 16.00 uur informeel samenzijn met drankje

 

Dagvoorzitter is dr. Piet van den Akker, socioloog Tilburg University

DATUM
Vrijdag 21 augustus 2015 

PLAATS
Bisschop Hamerhuis
Verlengde Groenestraat 75
6525 EJ  Nijmegen

DEELNAMEKOSTEN
De prijs voor het bijwonen van de mid-
dag bedraagt 10 euro
In dit bedrag is inbegrepen:
- eenvoudige lunch
- informeel samenzijn met drankje

ANNULERING
U kunt tot en met 7 augustus 2015 
kosteloos annuleren. Na deze datum 
bent u het volledige bedrag verschuldigd.

DOELGROEPEN
Scheutisten en leden van andere missie-
orden en -congregaties, hun familie en 
vrienden 
Nijmegenaren die historisch en/of reli-
gieus geïnteresseerd zijn
Studenten
Iedereen die belangstelling heeft voor 
missie en zending, toen en nu

ORGANISATIE
Comité ‘Bisschop Hamer 175’, bestaande 
uit: Frans van Agthoven, ex-missionaris 
Filipijnen; Piet van den Akker, Spar-
rendaal 1956-1962, socioloog; Frans 
Hamer, familielid van Ferdinand Hamer.
In samenwerking met de Hogeschool 
van Arnhem en Nijmegen:  Els Zaat, 
Marco van Koppenhagen.
Met ondersteuning van Stichting 
Sormani Fonds.

INFORMATIE
Frans Hamer, Perzikgaarde 24, 
3992 KM Houten, tel. 030 259 95 57
comitebisschophamer@gmail.com

Sprekers
Harry Knipschild studeerde geschiedenis in Leiden. In 2005 promoveerde hij op het proefschrift Ferdi-

nand Hamer 1840-1900. Missiepionier en martelaar in China. Zijn boek Soldaten van God, over de missie in 

China, werd genomineerd voor de Grote Geschiedenis Prijs. In 2013 publiceerde hij De bekering van de 

wereld. Maandelijkse artikelen over de missie zijn te vinden op www.katholiek.nl. Op zijn website www.

harryknipschild.nl is het zeer bijzondere missieverhaal van Hubert Kallen in China te lezen.

Karel Steenbrink studeerde Christendom en Islam aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij do-

ceerde aan de Islamitische Staatsuniversiteit van Indonesië in Jakarta en Yogyakarta (1981-1988) en 

later interculturele theologie aan de Universiteit Utrecht. Hij schreef over de relatie van het christen-

dom met andere religies en over de geschiedenis van de missionaire beweging, vooral in Indonesië. 

Daar gaf hij ook veel aandacht aan de Chinese diaspora van Indonesië. Recente publicaties: Een Kleine 

Koran: Praktische hulp bij het lezen van de koran aan de hand van de tweede soera (met Gé Speelman, Narratio, 

2011); Catholics in Independent Indonesia, 1945-2010 (Leiden: Brill, 2015). �


