Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis
JAARVERSLAG 2019
De Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis (VNK) werd op 27 mei 1989 opgericht. Dit is het
eenendertigste jaarverslag dat op de tweeëndertigste jaarlijkse ledenvergadering wordt
gepresenteerd.
Het bestuur vergaderde vier keer, namelijk op maandag 25 februari, maandag 17 juni, maandag 23
september en op maandag 9 december 2019. Fred van Lieburg heeft in het voorjaar afscheid
genomen van het bestuur van de vereniging. Daarna bestond het bestuur uit tien personen: Mirjam
de Baar (voorz.), Henk van den Belt (lid), Mathilde van Dijk (lid), Peter Raedts (lid), Christiaan
Ravensbergen (secr.), Arnold Smeets (lid), Mirjam van Veen (lid), Huib Uil (lid), Wim Visser (penn.) en
Martin van Wijngaarden (lid).
De wintervergadering van het voormalig Kerkhistorisch Gezelschap behoort tot de nieuwe
activiteiten van de VNK. Op maandag 14 januari 2019 hield Jan Wim Buisman gedegen lezing over
zijn boek dat ging verschijnen: Onweer - Een kleine cultuurgeschiedenis 1752-1830. Eric Jorink gaf
daar een reactie op. De dagvoorzitter Henk van den Belt sprak over de verhouding tussen
geschiedenis en dogmatiek. Deze bijeenkomst vond plaats in de gebouwen van de Vrije Universiteit
(Boelelaan 1105) te Amsterdam. Na deze geanimeerde bijeenkomst heeft een groot deel van de 38
aanwezigen het historisch-actuele minisymposium ‘Exite! Eruit! 400 jaar Dordtse Synode &
Remonstrantse Broederschap’ bijgewoond.
De jaarlijkse ledenvergadering van de VNK vond plaats op 16 maart 2019 in de Lokhorstkerk
(Pieterskerkstraat 1) te Leiden. Op de ledenvergadering waren 35 personen aanwezig, waaronder 29
leden. De vergadering stond stil bij de overleden leden van de vereniging. De notulen van de laatste
jaarvergadering werden goedgekeurd, evenals de jaarverslagen over 2018 van de secretaris en de
penningmeester. De afzonderlijke notulen maken daarvan melding. Het inhoudelijke thema van de
voorjaarsbijeenkomst was ‘100 Jaar Herfsttij’’. Het was namelijk honderd jaar geleden dat Johan
Huizinga Herfsttij der Middeleeuwen publiceerde, het boek dat hem wereldfaam bezorgd heeft.
Wessel Krul hield een lezing over Huizinga’s religieuze zoektocht en de Herfsttij, Mathilde van Dijk
sprak over middeleeuwse religie volgens Huizinga en Anton van der Lem sloot de rij met sprekers af
met een toelichting op illuminatie van de nieuwe uitgave van Huizinga’s Herfsttij. De laatste spreker
verraste de 43 aanwezigen vervolgens met een pop-up tentoonstelling in de bibliotheek van de
Universiteit Leiden.
De eenendertigste Dag van de Nederlandse Kerkgeschiedenis op 12 oktober 2019 had een feestelijk
tintje, want dit jaar bestond de vereniging 30 jaar. Op deze bijeenkomst werd dat gemarkeerd door
het benoemen van Guus Bary tot erelid van de VNK. Daarnaast waren er ook gebakjes met het logo
van de vereniging. Op deze bijeenkomst in de Lutherse kerk (Oude Gracht 185-187) te Alkmaar
waren ca. 40 personen aanwezig. Op het programma stond een vraag: ‘Begon bij Alkmaar de
victorie?’ Dat gold namelijk niet voor iedereen. Harry de Raad van het Regionaal Archief Alkmaar
heeft daar zijn licht over doen schijnen. Hij verving in deze Jurjen Vis die eerder dat jaar overleden
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was. Daarna spraken Jo Spaans en Raymond Fagel over de geschiedenis van zusters clarissen die zich
na de komst van de geuzen naar Alkmaar gedwongen zagen de stad te verlaten. Op deze dag vond
ook de presentatie van hun boek Nonnen verdreven door geuzen. Cathalina del Spiritu Sancto's
verhaal over de vlucht van Nederlandse clarissen naar Lissabon plaats. Na afloop was er gelegenheid
tot een stadswandeling en een bezoek aan het Stedelijk Museum.
De tweeëntwintigste jaargang van het Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis bestond uit vier
nummers met in totaal 166 pagina’s. De redactie bestond op 31 december 2019 uit de volgende
personen: Iris Busschers, Chris Dols, Joep van Gennip (voorz.), Sabine Hiebsch, Mirjam Hofman, Jan
van de Kamp (secr.), Gert van Klinken en Jo Spaans.
Aan het einde van het verslagjaar telde de vereniging 379 leden.
Christiaan Ravensbergen, secretaris

Utrecht, 2 maart 2020

Jaarvergadering Lokhorstkerk, 16 maart 2019 (Foto: Christiaan Ravensbergen)

VNK-voorzitter Mirjam de Baar met de sprekers Jo Spaans en Raymond Fagel tijdens de Dag van de Nederlandse
Kerkgeschiedenis te Alkmaar, 12 oktober 2019 (Foto: Martin van Wijngaarden)

VNK-voorzitter Mirjam de Baar feliciteert Guus Bary met het erelidmaatschap van de VNK tijdens de Dag van de Nederlandse
Kerkgeschiedenis te Alkmaar, 12 oktober 2019 (Foto: Arnold Smeets)
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