Stichting Oudchristelijke Studiën
Verslag najaarsvergadering op zaterdag 13 oktober 2018

Aanwezig: Van Amersfoort, Van Banning s..j., Bouwman, De Bruijn, Dijkstra, Dupont,
Dölle, Geljon, Guichelaar, Hilhorst, Hilhorst-Boink, Hokke, Hoogerwerf, Korteweg,
Ledegang, Lefeber, Van Loon, Mooij-Kemp, Oosterhuis-Den Otter, Ritter, Rose,
Rouwhorst, Stoelinga-Kruse, Tevel, Van der Vliet, Van Vreeswijk, Witkamp.
Lezingen
In de ochtend sprak Drs. Renske Janssen (UL) over de vroege christenvervolgingen in
Lyon en Vienne vanuit juridisch perspectief. Er is over het algemeen weinig aandacht
voor de bestuurlijke en juridische kant van de vervolgingen. Het lokale gezag was in
voortdurende onderhandeling tussen verschillende betrokkenen: de keizer, de
bevolking en de lokale elite. De vervolgingen lijken in dit geval van onderop te zijn
gekomen, want de gouverneur was bij het uitbreken ervan niet eens aanwezig.
Opvallend genoeg beveelt de gouverneur vervolgens wel (in tegenstelling tot de
handelwijze van bijvoorbeeld Plinius) tot actieve vervolging. Uiteindelijk lijken er in de
praktijk echter meer overeenkomsten dan verschillen te hebben bestaan tussen de
vervolgingen in Frankrijk en de praktijk die blijkt uit Plinius' brief over de situatie in
Bithynië. De verschillende genres waarin de verslaglegging tot ons is gekomen
(Eusebius' historiografie vs. Plinius' brief) vertekent echter het beeld. Na de lezing
ontspon zich een zeer levendige discussie tussen de spreekster en de toehoorders over
tal van gerelateerde zaken.
Een variant van deze lezing wordt binnenkort gepubliceerd in een bundel die verschijnt
in de reeks Novum Testamentum et Orbis Antiquus / Studien zur Umwelt des Neuen
Testaments.
Aan het einde van de ochtend presenteerde Simone Vermeeren (RU) kort haar nieuwe
promotie-onderzoek over Christine Mohrmann, dat zal uitmonden in een biografie die
verschijnt bij het eeuwfeest van de Radboud Universiteit. Zij doet graag een beroep op
leden van de stichting voor het delen van persoonlijke anekdotes, foto’s en ander
materiaal. U kunt haar bereiken via s.vermeeren@let.ru.nl of via 024-3612064.
's Middags zette Dr. Nathan Witkamp zijn bevindingen uiteen, voortkomend uit zijn
promotie-onderzoek, ten aanzien van Theodorus van Mopsuestia (350-428) en Narsai
van Nisibis (399-502). Vanwege de invloed van eerstgenoemde op Narsai is de laatste
vaak als een slaafse navolger (of 'papegaai') van Theodorus afgeschilderd. De spreker
besloot de overeenkomsten en verschillen meer in detail te bekijken en te beginnen met
een analyse van de dooprite en mystagogie in het werk van beide auteurs afzonderlijk,
alvorens te gaan vergelijken. Hieruit blijkt dat er grote verschillen bestaan in de dooprite

van beiden: Narsai blijkt een Oost-Syrische traditie te volgen. Theodorus' West-Syrische
rite is complexer. In de mystagogie van Narsai en Theodorus zijn wel duidelijke
overeenkomsten te zien.
Het onderzoek is dit jaar gepubliceerd bij Brill onder de titel: Tradition and Innovation:
Baptismal Rite and Mystagogy in Theodore of Mopsuestia and Narsai of Nisibis.
Bestuursmededelingen
Gerard Rouwhorst is aan het einde van zijn termijn gekomen als voorzitter en
draagt zijn taak over. Nienke Vos heeft zich bereid verklaard de functie over te
nemen. Gerard blijft wel bestuurslid.
U wordt vriendelijk verzocht zich in de toekomst niet alleen (in voorkomend
geval) af te melden voor de vergaderingen, maar ook aan te melden. Dit kan
zoals steeds via de secretaris (voor contactgegevens zie onder).
Komende vergaderingen
De volgende vergadering staat gepland voor 9 maart 2019. De najaarsvergadering zal op
12 oktober plaatsvinden.
Verzoek van de penningmeester
De penningmeester ziet graag uw contributie voor het jaar 2018 tegemoet op
rekeningnummer NL28 INGB 0004 3206 72 t.n.v. Stichting voor Oudchristelijke Studiën.
Hartelijk dank aan degenen die de contributie al hebben overgemaakt!
Hartelijke groet,
Roald Dijkstra (secretaris)
Contact: secretaris@oudchristelijkestudien.nl / 024-3611276
Dit verslag is ook te vinden op https://www.oudchristelijkestudien.nl/.

