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Aanwezig: Van Amersfoort, Berghuis, De Blaauw, Dijkstra, Dölle, Geljon, Hilhorst, 
Hilhorst-Boink, Hoogerwerf, Van der Laan, Van Loon, Mooij-Kemp, Oosterhuis-Den 
Otter, Roukema, Rouwhorst, Stoelinga-Kruse, Troost, Van der Vliet, Van Vreeswijk, 
Van Waarden, Wartena, Westra, Witkamp, Zakrzewska, Zwollo. 
 
Lezingen 

 
In de ochtend sprak Dr. Joop van Waarden (UvA) over de Gallicaanse Rogaties of 
Kleine Litanieën. Het ontstaan ervan en de schriftelijke neerslag van deze gebeurtenis 
stonden centraal. Het nieuwe ritueel had succes want op de synode van Orléans (511) 
werd het ingevoerd in het Frankische rijk. Met behulp van moderne theorievorming 
(Cognitive Science of Religion) werd de invoering van dit ritueel en de veranderingen 
die het in de eerste decennia onderging toegelicht en verklaard. Hoewel helaas weinig 
details over de concrete uitvoer van het ritueel bekend zijn, kan wel de 
accentverschuiving worden gevolgd van een ritueel ontstaan in een crisissituatie naar de 
bestendiging ervan en koppeling aan het leven van alledag.  
 
Dr. Laela Zwollo bracht ons Augustinus. Na een informatieve uiteenzetting van de 
ontwikkeling van de Griekse filosofie, met een bijzondere aandacht voor het Platonisme, 
zette ze uiteen hoe Augustinus door met name Plotinus beïnvloed werd. De precieze 
bron van Augustinus' werk is niet altijd gemakkelijk te onderscheiden. Vaak wordt ook 
invloed van Porphyrius op Augustinus aangenomen. Augustinus zette zich echter fel 
tegen de laatste af, omdat hij hem de uitvoer van theürgie en demonologie verweet. Ook 
met Iamblichus was Augustinus het om die reden oneens, hoewel hij met Porphyrius en 
Iamblichus gemeen had dat de mens niet geheel zelfstandig tot het goddelijke kan 
komen. Plotinus hield zich ook verder van Griekse mythen en antichristelijke uitlatingen 
dan latere neoplatonisten. 
 
Bestuursmededelingen 

 
 De congresbundel van het afgelopen lustrum wordt in 2019 verwacht. 
 Als thema voor het volgende congres is 'Job' voorgesteld. Leden ontvangen voor 

de zomer een toelichting op dit thema met het verzoek aan te geven of zij met dit 
thema uit de voeten zouden kunnen 

 
Nieuwe leden 

 
Cor Hoogerwerf MA en Dr. Kitty Bouwman zijn benoemd tot lid van het genootschap. 
Wij heten hen van harte welkom. 

https://www.oudchristelijkestudien.nl/home�


 

Komende vergaderingen 
 
De nieuwe locatie (Bergkerk) werd positief ontvangen. Zoals eerder gemeld zullen de 
vergaderingen voortaan steeds hier plaatsvinden. De volgende vergadering vindt plaats 
op 13 oktober 2018 (de tweede zaterdag in oktober wordt voorlopig het vaste 
vergadermoment in het najaar in  verband met de beschikbaarheid van de Bergkerk). De 
daaropvolgende vergadering staat gepland voor 9 maart 2019.  
 
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! 
 
Mededeling van de secretaris 
 
De website is geactualiseerd (met dank aan Liesbeth) en zal nog verder worden 
uitgebreid. U kunt hier nu ook steeds het convocaat terugvinden (dat ook per e-mail zal 
worden verstuurd). Adres: https://www.oudchristelijkestudien.nl/home.  
 
Hartelijke groet, 
 
Roald Dijkstra (secretaris) 
 
Contact:  secretaris@oudchristelijkestudien.nl 
 
 
 
 

https://www.oudchristelijkestudien.nl/home
mailto:secretaris@oudchristelijkestudien.nl

