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de piëtistische visie op epidemieën in 
de nederlanden

De coronapandemie die begin 2020 uitbrak was voor samenleving en 
kerk een verschijnsel waarmee men niet vertrouwd was. Beter gezegd: niet 
meer, want tot het begin van de twintigste eeuw was er ook in het Westen 
met enige regelmaat sprake van epidemieën, zoals pest en cholera.

Het coronavirus in onze tijd wordt vooral medisch geduid als een virus dat 
zoveel mogelijk ‘ingedamd’ moet worden. De overheid kondigde een heel 
scala aan regels en adviezen af waardoor de reisbewegingen en het samen-
komen van groepen mensen zoveel mogelijk werden beperkt. Veel kerkelij-
ke gemeenten conformeerden zich hieraan.

Hoe functioneerde dit bij piëtisten in de vroegmoderne tijd, met name 
in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden? Tijdens dit congres 
wordt de vraag behandeld hoe piëtisten in de Noordelijke Nederlanden in 
deze periode epidemieën duidden en hoe zij omgingen met kerkgang en 
pastoraat in crisistijd. Welke medische opvattingen speelden daarbij een 
rol en hoe stonden die in relatie tot ‘leer en leven’?

De bijeenkomst zal plaatsvinden volgens de geldende corona-regels.

De kerk van Linschoten is goed bereikbaar met de auto of met de bus of de 
ov-fiets vanaf station Woerden.

Voor het laatste nieuws en enige literatuur:
 www.ssnr.nl/congres-nadere-reformatie.

programma

10.00 Deur open

10.30 Opening door de dagvoorzitter dr. R. Bisschop

10.45 Prof. dr. M.J. van Lieburg, ‘Het medisch kader van de 
piëtistische receptie van epidemische dreigingen’

11.45 Prof. dr. W.J. op ’t Hof, ‘Maatschappelijke bestrijding van de 
pest in de beoordeling van de Nadere Reformatie’

12.30 Lunchpauze. Rondleiding in de kerk door drs. G. Boonzaaijer.

13.30 Drs. ing. H. Koopman, ‘Piëtistisch pastoraat aan zieken tijdens 
de pest in de zeventiende eeuw’

14.15 Discussie

15.00 Sluiting

Datum zaterdag 25 september 2021
Plaats Grote of St. Janskerk, Kerkplein 1, 3461 cl Linschoten
Kosten De deelnemingskosten bedragen inclusief koffie/

thee en lunch €25,00. Dit bedrag dient tegelijk met 
de aanmelding te worden overgemaakt op iban 
nl17ingb0005352562, t.n.v. Stichting Studie der Nade-
re Reformatie te Bilthoven.

Aanmelding Vóór 10 september 2021 met de kaart
 of via: www.ssnr.nl/congres-nadere-reformatie.
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