
1 
 

Werkgezelschap Oude Gereformeerde Theologie (OGTh) 
www.classic-reformed-theology.org 

 

Jaarverslag 2020 

VERGADERINGEN IN 2020 

Het werkgezelschap OGTh heeft in 2020 vier keer plenair vergaderd: op 27 maart, op 19 juni, op 23 

oktober en op 4 december, telkens van 13:30-16:00 (met mogelijkheid tot korte ontmoeting vooraf). 

In verband met de coronacrisis werden alle vergaderingen gehouden via video-conferenties. De 

opkomst was goed; bij alle vergaderingen was het merendeel van de leden aanwezig. 

Naast deze plenaire vergaderingen hebben ook de vier teams van het lopende project diverse keren 

vergaderd en/of gecorrespondeerd, naar gelang van behoefte. 

Het bestuur van OGTh heeft in het jaar 2020 drie keer vergaderd: op 27 maart, op 23 oktober en op 

4 december, telkens in de ochtend voorafgaande aan de plenaire vergadering. 

Op de planning stond ook een Launch Event (boekpresentatie en symposium) rond het verschijnen 

van het derde en afsluitende deel van de geannoteerde editie en vertaling van de Synopsis Purioris 

Theologiae (Leiden: Brill, 2020). Deze publieke bijeenkomst zou oorspronkelijk doorgaan aan de ETF 

Leuven op 19 juni, maar omwille van de coronacrisis moest ze worden uitgesteld, in eerste instantie 

naar 4 december 2020, en vervolgens naar het voorjaar van 2021, zodra fysieke internationale 

bijeenkomsten weer mogelijk zullen zijn. 

ACTIEVE LEDEN 

Actieve leden in het verslagjaar waren:  

• Prof. dr. Arie Baars (em. TU Apeldoorn, NL) 

• Prof. dr. Andreas J. Beck (ETF Leuven, BE) 

• Prof. dr. Henk van den Belt (VU Amsterdam, NL) 

• Dr. William den Boer (TU Kampen, NL) 

• Dr. Philip Fisk (ETF Leuven, BE) 

• Dr. Harm Goris (Tilburg University, NL) 

• Prof. dr. Aza Goudriaan (VU Amsterdam, NL; ETF Leuven, BE) 

• Drs. Aad van Kranenburg 

• Drs. Jeannette Kreijkes (Rijksuniversiteit Groningen, NL) 

• Drs. Kees Jan van Linden 

• Drs. Matthias Mangold (ETF Leuven, BE) 

• Dr. Kees de Niet 

• Dr. Pieter Rouwendal (TU Apeldoorn, NL) 

• Dr. Dolf te Velde (TU Kampen, NL; ETF Leuven, BE) 

• Drs. Ria de Wit-van Westerhuis 
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Het bestuur van OGTh is samengesteld uit Andreas J. Beck (voorzitter), Henk van den Belt, William 

den Boer (secretaris) en Dolf te Velde (penningmeester). 

Samenwerkende en ondersteunende instellingen zijn de ETF Leuven, de Gereformeerde Bond, de TU 

Apeldoorn en de TU Kampen. 

BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN EN BESLISSINGEN 

Het begin van het verslagjaar stond nog deels in het teken van de laatste redactiewerken 

(drukproeven, registers) van het derde en afsluitende deel van de geannoteerde editie en vertaling 

van de Synopsis Purioris Theologiae, dat in juli 2020 is verschenen. Daarmee werd dit grote, 

meerjarige project met succes afgerond: 

• Dolf te Velde (ed.) et al. Synopsis Purioris Theologiae / Synopsis of a Purer Theology: Latin Text 

and English Translation. Vol. 1, Disputations 1-23.  Translated by Riemer A. Faber. Studies in 

Medieval and Reformation Traditions 187; Texts and Sources, 5. Leiden: Brill, 2014, 659 pp. 

• Henk van den Belt (ed.) et al. Synopsis Purioris Theologiae / Synopsis of a Purer Theology: Latin 

Text and English Translation. Vol. 2, Disputations 24-42.  Translated by Riemer A. Faber. Studies 

in Medieval and Reformation Traditions 204; Texts and Sources, 8. Leiden: Brill, 2016, 738 pp. 

• Harm Goris (ed.) et al. Synopsis Purioris Theologiae / Synopsis of a Purer Theology: Latin Text and 

English Translation. Vol. 3, Disputations 43-52. Translated by Riemer A. Faber. Studies in 

Medieval and Reformation Traditions 222; Texts and Sources, 9. Leiden: Brill, 2020, 716 pp. 

General editors: Willem J. van Asselt (vol. 1), Andreas J. Beck (vols. 2-3), Riemer Faber, William den 

Boer. 

Medewerkers: Willem J. van Asselt (vol. 1), Andreas J. Beck, Henk van den Belt, Gert van den Brink 

(vol. 1), William den Boer, Simon Burton, Elco van Burg (vol. 1), Riemer A. Faber, Rein Ferwerda, 

Philip J. Fisk, Albert J. Gootjes (vols. 1-2), Harm Goris, Jan van Helden (vols. 1-2), Jeannette Kreijkes-

van Esch (vol. 3), Kees Jan van Linden (vols. 2-3), Matthias Mangold (vols. 2-3), Kees de Niet (vol. 3), 

Pieter Rouwendal, Dolf te Velde, Antonie Vos. 

Het derde deel bevat ook een omvangrijke historische en theologische inleiding op het geheel van de 

Synopsis (84 pp.). 

Klaas van der Zwaag heeft in het Reformatorisch Dagblad van 28 augustus 2020 een artikel gewijd 

aan de voltooiing van het Synopsis-project. Zoals reeds boven genoemd, kon de geplande 

boekpresentatie met symposium in verband met de coronacrisis niet doorgaan in 2020. 

Als mogelijke uitlopers van het Synopsis-project wordt momenteel door verschillende leden van 

OGTh gewerkt aan een stand-alone Engelse uitgave van de Synopsis (zonder teksteditie en 

annotaties) en aan een wetenschappelijke Companion bij de Synopsis. 

Tijdens de vier plenaire vergaderingen werd evenwel een begin gemaakt met een nieuw project met 

als werktitel: Het onderwijs over Gods voorzienigheid aan de Universiteit van Leiden (1598–1625). 

De contouren van dit project werden door het bestuur in overleg met het werkgezelschap reeds in 

2019 uitgestippeld, waarbij Henk van den Belt een belangrijke rol speelde. Voor dit nieuwe project 

konden ook een aantal nieuwe leden werden gewonnen: Aria Baars, Aza Goudriaan, Ad van 

Kranenburg en Ria de Wit-van Westerhuis.  
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Tijdens de drie bestuursvergaderingen en de vier plenaire vergaderingen werd de inhoud van dit 

project rond de Providentia verder uitgewerkt. Afgesproken werd dat in elk geval deze vijf 

disputaties worden uitgeven, vertaald en geannoteerd: 

• Franciscus Junius, Disputationum theologicarum repetitarum decima sexta, de providentia Dei, 

respondens Abraham Aurelius (Leiden: Joannes Patius, 1598). 

• Lucas Trelcatius, Disputationum theologicarum repetitarum decima septima, de efficacia et 

justitia providentiae Dei in malo, respondens Festus Hommius (Leiden: Joannes Patius, 1598). 

• Franciscus Gomarus, Disputationum theologicarum quarto repetitarum decima de providentia 

Dei, respondens Joannes Vassanius (Leiden: Joannes Patius, 1605).  

• Jacobus Arminius, Disputationum theologicarum quarto repetitarum undecima de iustitia et 

efficacia providentiae Dei in malo, respondens Rodolphus de Zyll (Leiden: Joannes Patius, 1605) 

• Johannes Polyander, Theses theologicae de providentia Dei, respondens Jacobus Leewius 

(Leiden: Joannes Patius, 1616). 

Besloten werd ook dat wordt onderzocht of uitbreiding van de selectie met aanvullende Leidse 

disputaties uit de periode van het einde van de zestiende eeuw tot de Synopsis (1625) zinvol is. De 

werkgroep hoopt immers een representatief beeld te verwerven over de ontwikkeling van het 

onderwijs en denken over de Providentia in de bredere context van theologische ontwikkelingen in 

de Nederlanden en in Europa. Mogelijk zal de disputatie van Gomarus uit de eerste serie disputaties 

(Leiden 1596) worden meegenomen en ook zijn Conciliatio doctrinae orthodoxae de providentia Dei 

(Leiden 1597).  

Als eindproduct heeft de werkgroep een wetenschappelijke bundel voor ogen waarin de 

verschillende Latijnse teksten worden voorzien van een Engelse vertaling en van annotaties (van 

taalkundige, historische en theologische aard). De leden van OGTh zijn onderverdeeld in vier teams, 

die telkens voor minstens één disputatie verantwoordelijk zullen zijn. De eindredactie van de bundel 

ligt bij Andreas Beck en Henk van den Belt en een nog nader te bepalen junior-onderzoeker. 

Mogelijke uitgever is opnieuw Brill (in bespreking); gestreefd wordt naar publicatie in 2022. 

Tijdens het verslagjaar hebben die vier teams, bij wijze van opstart van het nieuw project, in eerste 

instantie gewerkt aan telkens enkele theses uit de bovengenoemde disputatie van Junius. 

Teksteditie, vertaling en annotaties van deze disputatie werden tijdens de plenaire bijeenkomsten 

besproken en zijn inmiddels nagenoeg gereed. In het laatste kwartaal van 2020 zijn de vier teams 

begonnen om telkens één van de boven genoemde resterende disputaties te bestuderen. 
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