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Graag nodigt het Historisch Documentatiecentrum in samenwer-
king met Uitgeverij Verloren u uit voor de presentatie van het boek 
van Jasper Vree, Kerk, huis, school en staat. Leven, werk en vrienden-
kring van P. Hofstede de Groot (1844-1886). Deze presentatie vindt 
plaats op dinsdag 23 mei 2017 vanaf 14.30 uur in de PThU-zaal op 
de eerste verdieping van het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit.

Met dit boek voltooit Jasper Vree, emeritusdocent kerkgeschiedenis 
aan de Faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit, zijn 
onderzoek en publicaties over de Groninger richting. Het begin 
daarvan was zijn proefschrift De Groninger godgeleerden uit 1984, 
gewijd aan de oorsprong en eerste periode van hun optreden tot 
1843. Dit boek is het destijds in het vooruitzicht gestelde vervolg 
daarop.

Op de presentatie zullen drie sprekers een eerste reactie geven op dit 
nieuwe werk, dat niet slechts tot dusver veronachtzaamde ontwikke-
lingen in De Groots denken belicht, maar ook een aantal belangrijke 
ontwikkelingen in de toenmalige Nederlandse samenleving. Het 
boek, dat in de Passage Reeks van het Historisch Documentatie-
centrum verschijnt, zal op de receptie na afloop van de presentatie 
verkrijgbaar zijn.

De toegang tot de presentatie is vrij, maar u wordt met het oog op de 
catering wel verzocht zich voor 16 mei aan te melden bij het Histo-
risch Documentatiecentrum: hdc@vu.nl of 020-598 5270.

Illustratie: P. Hofstede de Groot. Portret door J.H. Egenberger, ca. 1884-
1886. Universiteitsmuseum Rijksuniversiteit Groningen 1111-0101-060.
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programma

14.30 Ontvangst met koffie & thee

15.00 George Harinck (directeur hdc)
 Opening

15.05 Klaas van Berkel (hoogleraar geschiedenis na de middeleeuwen, 
Groningen)

 Hofstede de Groot: een typische hoogleraar uit Groningen?

15.20 Leon van den Broeke (universitair docent kerkrecht, Vrije 
Universiteit en Theologische Universiteit Kampen)

 Was Hofstede de Groot een hervormde dominocraat?

15.35 Fred van Lieburg (hoogleraar religiegeschiedenis, Vrije 
Universiteit)

 Was Hofstede de Groot het prototype van Abraham Kuyper?

15.50 Boekaanbieding door Jasper Vree

16.10 Receptie
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Inlichtingen en informatie
Historisch Documentatiecentrum voor het 
Nederlands Protestantisme (1800-heden) / Vrije Universiteit Amsterdam.
(e) hdc@vu.nl
(w) www.hdc.vu.nl

Bereikbaarheid vu / PThU-zaal
U vindt de PThU-zaal op de eerste etage in het Hoofdgebouw van de 
Vrije Universiteit.

Auto
De vu is  via  de  a-10 bereikbaar.  Op de  a-10 volgt  u  afslag  s108-Buiten-
veldert/Oud Zuid/Olympisch stadion; aan het eind van de afrit linksaf de 
Amstelveenseweg oprijden; na 200 meter bij het vumc slaat u linksaf de De 
Boelelaan op. Parkeren bij de vu kan alleen tegen betaling.
Voor gehandicapten zijn parkeerplaatsen gereserveerd voor het 
vu-Hoofdgebouw en op het vu-binnenterrein. Via de intercomzuil bij de 
slagboom kunt u zich melden bij de portier.

Openbaar vervoer
Vanaf Centraal Station en Station Zuid, Sneltram 51, Stadstram 5 (richting 
Amstelveen) – uitstappen: halte De Boelelaan/vu.
Te voet is de vu vanaf Station Zuid in ca. 10 minuten bereikbaar.
Streekbussen 142, 170, 172 en 176 komen bij de vu.
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