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Module overzicht  
 
 
• (Laat)middeleeuwse en voor-reformatorische kernteksten (MAKG1) 
 
• Reformatoren aan het woord: kernteksten uit de reformatie (MAKG2) 
 
• Post-reformatorische theologische stemmen (MAKG17) 
 
• Het neocalvinisme van de 19e en 20e eeuw.  

Meeting of Minds: de correspondentie Kuyper-Bavinck (MAKG26) 
 
• De lutheranen in de Nederlanden in de 16e en 17e eeuw (MAKG31) 
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(Laat)middeleeuwse en voor-reformatorische kernteksten 
 
Deze module over een aantal (laat)middeleeuwse auteurs is onderdeel van 
de Master Algemene Kerkgeschiedenis, maar kan ook los worden gevolgd. 
 
Docent: Dr. Jan C. Klok 
 
Inhoud 
In deze module komt een aantal auteurs aan bod die in de (late) 
Middeleeuwen aan de vooravond van de reformatie theologie, vroomheid, 
mystiek en de omgang met de bijbel beïnvloedden: Bernardus van 
Clairvaux (1090-1153), Bonaventura van Bagnoregio (1217/21-1274), 
Catharina van Siena (1347-1380), Johannes Brugman (c.1400-1473) en 
Erasmus van Rotterdam (c.1466-1536). De bronteksten worden als 
primaire literatuur in close text reading centraal gesteld. De secundaire 
literatuur heeft een voor de bronteksten ondersteunende functie. In de 
bespreking van de bronteksten wordt de verbinding gezocht tussen de 
betekenis in hun historische context en de hedendaagse relevantie  
 
Waar en wanneer? 
De 6 EC module met twee college-uren per week duurt zes weken in 
september en oktober. 
De colleges worden op locatie Utrecht gegeven. 
 
Voor wie? 
Voor wie geïnteresseerd is in Middeleeuwse theologie en spiritualiteit. 
Voor wie terug wil naar de bronnen en verdieping zoekt. 
Voor master studenten die een minor of bijvak willen doen. 
Voor predikanten in het kader van de permanente educatie. 
 
Praktische informatie 
Inschrijving en prijzen: studieadvies@tukampen.nl  
Inhoud: jcklok@tukampen.nl 
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Reformatoren aan het woord: kernteksten uit de reformatie 
 

Deze module over kernteksten uit de reformatie is onderdeel van de 
Master Algemeen Kerkgeschiedenis, maar kan ook los worden gevolgd. 
 

Docent/e: prof. dr. Sabine Hiebsch; dr. Jan C. Klok 
 

Inhoud 
Aan het woord komt een vijftal reformatoren: Martin Luther (1483-1546), 
Katharina Schütz-Zell (1497/98-1562), Huldrych Zwingli (1484-1531), 
Pierre Viret (1511-1571) en Johannes Calvijn (1509-1564). Met hun teksten 
drukten zij een stempel op de reformatie in en vanuit Wittenberg, 
Straatsburg en de Duits- en Franstalige delen van Zwitserland.  
De bronteksten worden als primaire literatuur in close text reading 
centraal gesteld. De secundaire literatuur heeft een voor de bronteksten 
ondersteunende functie. In de bespreking van de bronteksten wordt de 
verbinding gezocht tussen de betekenis in hun historische context en de 
hedendaagse relevantie. 
 

Waar en wanneer?  
De 6 EC module met twee college-uren per week duurt zes weken lang, 
vanaf de week van 5 september.  
Alle colleges worden op de locatie Utrecht gegeven.  
 

Voor wie?  
Voor wie de Europese dimensie van de reformatie wil begrijpen. 
Voor wie terug wil naar de bronnen en verdieping zoekt. 
Voor master studenten die een minor of bijvak willen doen. 
Voor predikanten in het kader van de permanente educatie. 
 
Praktische informatie 
Inschrijving en prijzen: studieadvies@tukampen.nl 
 
Inhoud: shiebsch@tukampen.nl; jcklok@tukampen.nl  
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Post-reformatorische theologische stemmen 
 
Deze module over een aantal 17e en 18e eeuwse teksten is onderdeel van de 
Master Algemene Kerkgeschiedenis, maar kan ook los worden gevolgd. 
 
Docent: Dr. Jan C. Klok 
 
Inhoud 
In deze module komen een aantal teksten aan bod die de theologische 
ontwikkelingen in de Nederlanden in de 17e en 18e eeuw illustreren. Het 
vertrekpunt vormt een tekst uit de acta van de internationale synode van 
Dordrecht (1618/19). Aan de orde komen vervolgens teksten van Johannes 
Coccejus (1603-1669), Bernardus Smytegelt (1665-1739) en Johannes 
Martinet (1729-1795). De geloofsvervolging komt aan de orde aan de hand 
van een martelaarsgetuigenis van de doopsgezinde Adriaenken 
Jansdochter (†1572). 
De bronteksten worden als primaire literatuur in close text reading 
centraal gesteld. De secundaire literatuur heeft een voor de bronteksten 
ondersteunende functie en legt nadruk op de Europese context. 
 
Waar en wanneer? 
De 6 EC module met twee college-uren per week duurt zes weken lang, in 
november en december. 
Alle colleges worden op de locatie Utrecht gegeven. 
 
Voor wie? 
Voor wie geïnteresseerd is in gereformeerde theologie en spiritualiteit. 
Voor wie terug wil naar de bronnen en verdieping zoekt. 
Voor master studenten die een minor of bijvak willen doen. 
Voor predikanten in het kader van de permanente educatie. 
 
Praktische informatie 
Inschrijving en prijzen: studieadvies@tukampen.nl  
Inhoud: jcklok@tukampen.nl 
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Het neocalvinisme van de 19e en 20e eeuw 
Meeting of Minds: de correspondentie Kuyper-Bavinck 

 

Deze module over het neocalvinisme is onderdeel van de Master Algemeen 
Kerkgeschiedenis, maar kan ook los worden gevolgd. 
 
Docent: prof. dr. George Harinck 
 
Inhoud 
In deze module werken studenten met niet eerder ontsloten bronnen: de 
briefwisseling tussen Abraham Kuyper (1837-1920) en Herman Bavinck (1854-
1920). Het doel is de plannen, opvattingen en persoonlijke verhouding van deze 
theologen en politici op het spoor te komen. Elke student krijgt een of meer 
brieven. Nadat op college is geleerd hoe brieven te transcriberen, annoteren en 
contextualiseren, moet de student een of meer presentaties van 45 minuten 
verzorgen. In deze presentatie leest en belicht de student voor en met de andere 
studenten de tekst van zijn of haar brief woord voor woord. Daarbij geeft de 
student aandacht aan keuzes, vragen en problemen in verband met de brief en 
legt deze ter bespreking aan de groep voor.  
 
Waar en wanneer? 
De 6 EC module met twee college-uren op donderdagochtend van 10-12 uur 
duurt zes weken, en begint op 16 februari 2023. 
Alle colleges worden op de locatie Utrecht gegeven. 
 
Voor wie? 
Voor wie de geschiedenis en ontwikkeling van het neocalvinisme en de 
bekendste vertegenwoordigers wil begrijpen. 
Voor wie terug wil naar de bronnen en verdieping zoekt. 
Voor master studenten die een minor of bijvak willen doen. 
Voor predikanten in het kader van de permanente educatie. 
 
Praktische informatie 
Inschrijving en prijzen: studieadvies@tukampen.nl 
Inhoud: gharinck@tukampen.nl 
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De lutheranen in de Nederlanden in de 16e en 17e eeuw 
 

Deze module over het Nederlandse lutheranisme is onderdeel van de Master 
Algemeen Kerkgeschiedenis, maar kan ook los worden gevolgd. 
 

Docente: prof. dr. Sabine Hiebsch 
Gastdocenten: prof. dr. Otfried Czaika, MF Norwegian School of Theology, 
Religion and Society, Oslo; prof. dr. Bart Wallet, Universiteit van Amsterdam 
 

Inhoud 
Deze module laat zien hoe het lutheranisme naar de Nederlanden is gekomen 
en hoe Nederlandse lutherse gemeenten ontstonden. Er wordt aandacht besteed 
aan de multireligieuze samenleving en de wijze waarop pragmatische tolerantie 
in de Republiek functioneerde. Zo kan duidelijk worden hoe de lutheranen als 
religieuze minderheid leefden en hun confessionele identiteit ontwikkelden. 
Prof. dr. Bart Wallet verzorgt een gastcollege over de positie van de joden in de 
Republiek, een van de andere religieuze minderheden.  
Het Nederlandse lutheranisme is in hoge mate beïnvloed door de lutherse 
migratiestromen uit Duitsland en Scandinavië. Prof. dr. Otfried Czaika geeft een 
gastcollege over het reformatieproces in de Scandinavische landen.  
Naast bronteksten staat de materiële cultuur uit het religieuze leven van de 
lutherse gemeenten centraal. De module wordt afgesloten met een excursie naar 
lutherse locaties en religieus erfgoed in Amsterdam of Utrecht.  
 

Waar en wanneer?  
De 6 EC module met twee college-uren per week duurt zes weken lang, vanaf 
de week van 8 mei 2023.  
Alle colleges worden op de locatie Utrecht gegeven.  
 

Voor wie?  
Voor wie meer wil weten over het Nederlandse lutheranisme en pragmatische 
tolerantie in de Republiek. 
Voor wie zich wil verdiepen in bronteksten en materiële cultuur. 
Voor master studenten die een minor of bijvak willen doen. 
Voor predikanten in het kader van de permanente educatie. 
 

Praktische informatie 
Inschrijving en prijzen: studieadvies@tukampen.nl 
Inhoud: shiebsch@tukampen.nl 


