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1. Curatorium 
 
Het Seminarie wordt bestuurd door het Curatorium van de Stichting Oud-Katholiek 
Seminarie. In het verslagjaar had het Curatorium de volgende samenstelling. 
 
mr. drs. K.J. Visser   voorzitter 
mw. Ph.E. Brouwer-Stam  secretaris, tot medio 2019 
J.P. Schoon MBA   penningmeester 
can. drs. L.E. Wijker   lid namens het Metropolitaan Kapittel van Utrecht 
J.A. Dekker    lid namens de Bisschopskas van Haarlem 
dr. M. Ploeger    lid namens de docenten (rector) 
can. drs. W.B. van der Velde  lid namens de docenten, tot medio 2019 
mw. S.J.M. van der Helm  lid namens de studenten, tot 1 oktober 2019 
dr. M. Derks    lid namens de studenten, vanaf 1 oktober 2019 
drs. C.H.E. Stam   lid 
 
Aan de vergaderingen van het Curatorium werd tevens deelgenomen door prof. dr. P.B.A. 
Smit (bijzonder hoogleraar). 
 
Helaas moest mw. Ph.E. Brouwer-Stam medio 2019 wegens ziekte haar functie van 
secretaris neerleggen. Daarna is het secretariaat waargenomen door mw. S.C. Smit-Maan. 
 
Per 1 juli 2019 eindigde het lidmaatschap van can. drs. W.B. van der Velde omdat hij met 
emeritaat ging. De rest van het verslagjaar bleef deze post open. 
 
Per 1 oktober 2019 droeg mw. S.J.M. van der Helm het lidmaatschap namens de studenten 
over aan dr. M. Derks. 
 
Het Curatorium vergaderde op 21 maart te Utrecht en – samen met de Commissie van 
Toezicht en het College van Docenten – op 21 september (Seminariedag) te Haarlem. 
 
Bibliotheek 
 
De bibliotheek van het Oud-Katholiek Seminarie, gevestigd in het voormalige 
Seminariegebouw te Amersfoort, werd in het verslagjaar beheerd door L. Nieuwenhuizen. 
De beheerder brengt jaarlijks schriftelijk verslag uit aan het Curatorium. 
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2. Commissie van Toezicht 
 
De Commissie van Toezicht toetst of de doelstelling van de Stichting Oud-Katholiek 
Seminarie door het Curatorium en het College van Docenten voldoende gerealiseerd wordt. 
In het verslagjaar had de Commissie van Toezicht de volgende samenstelling. 
 
mgr. dr. J.A.O.L. Vercammen  aartsbisschop van Utrecht 
mgr. dr. D.J. Schoon   bisschop van Haarlem 
dr. M.J. Blaauw   lid van het Collegiaal Bestuur 
 
 

3. College van Docenten 
 
De opleiding is toevertrouwd aan de door het Curatorium, onder goedkeuring van de 
Commissie van Toezicht, aangestelde docenten en bijzonder hoogleraren, die het College 
van Docenten vormen. Tijdens het verslagjaar had het College van Docenten de volgende 
samenstelling. 
 
dr. M. Ploeger    rector (0,3 fte), docent systematische 
     theologie (0,2 fte), docent liturgie (0,3 fte), 
     vanaf 1 september 2019 tevens secretaris (0,2 fte) 
dr. R. Robinson   tot 10 maart 2019: secretaris (0,2 fte), 
     docent praktische theologie (0,3 fte) 
mgr. dr. D.J. Schoon   vanaf 1 september 2019: docent 
     kerkgeschiedenis (0,2 fte) 
prof. dr. P.B.A. Smit   bijzonder hoogleraar (0,1 fte) 
mr. drs. A.A. Snijders   docent kerkelijk recht (0,1 fte) 
can. drs. W.B. van der Velde  tot 1 juli 2019: docent kerkgeschiedenis (0,2 fte) 
mgr. dr. J.A.O.L. Vercammen  docent ecclesiologie en ambtsleer (0,1 fte) 
 
Een ingrijpende gebeurtenis binnen het College van Docenten was het plotseling overlijden 
van dr. R. Robinson op 10 maart 2019. Het docentschap praktische theologie bleef vacant tot 
en met 31 december 2019. Het secretariaat werd tot en met 31 augustus 2019 informeel 
waargenomen door dr. M. Ploeger, die deze functie met ingang van 1 september 2019 
formeel overnam. 
 
Met ingang van 1 juli 2019 ging can. drs. W.B. van der Velde met emeritaat als docent 
kerkgeschiedenis. Hij werd met ingang van 1 september 2019 opgevolgd door mgr. dr. D.J. 
Schoon. 
 
Wegens een combinatie van functies als hoogleraar aan andere universiteiten werd op zijn 
verzoek de aanstelling van prof. dr. P.B.A. Smit op 1 oktober 2018 tijdelijk verlaagd van 0,3 
naar 0,1 fte. Met ingang van 1 juli 2019 werd hij geassisteerd door mw. T.C. Brand BSc, die 
voor 0,2 fte werd aangesteld als studentassistent. 
 
De rector en de secretaris werden in het verslagjaar geassisteerd door mw. Th.J. van der 
Woude-Bakker als administratief secretaresse. 
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Aan de vergaderingen van het College van Docenten werd tot medio 2019 tevens 
deelgenomen door drs. J.P. van Riessen als studentenvertegenwoordiger. Zijn functie werd 
medio 2019 overgenomen door L.V.P. Verstijnen. 
 
Het College van Docenten vergaderde op 12 februari, 18 juni en 1 oktober. De halfjaarlijkse 
vergaderingen van bisschoppen, docenten en studentenpastor vonden plaats op 3 juli en 31 
oktober. 
 
Toegevoegd wetenschappelijk onderzoekers 
 
prof. mr. J. Hallebeek     kerkelijk recht 
dr. K. Ouwens      liturgie 
mgr. dr. D.J. Schoon (tot medio 2019)  kerkgeschiedenis 
can. drs. W.B. van der Velde (vanaf medio 2019) kerkgeschiedenis 
 
Emeriti 
 
can. prof. dr. M.F.G. Parmentier 
prof. dr. J. Visser 
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4. Studentenpastoraat 
 
De studentenpastor geeft leiding aan het Oud-Katholiek Studentenberaad en de retraite en 
voert periodieke gesprekken met de studenten. De studentenpastor is tevens aanwezig bij 
de halfjaarlijkse gezamenlijke vergadering van bisschoppen en docenten. Gedurende dit 
verslagjaar was mw. drs. L.M. van Straaten de studentenpastor. 
 
 

5. Studenten en toehoorders 
 
Studenten mogen zich inschrijven voor aanvang van een collegeperiode, waardoor er 
viermaal per jaar een instroom-mogelijkheid is. De studie wordt beëindigd door het afleggen 
van het kerkelijk examen of door opzegging. Toehoorders schrijven zich eveneens in bij de 
aanvang van een collegeperiode. 
 
Tijdens het verslagjaar 2019 waren in totaal 14 personen ingeschreven als student. Van deze 
studenten sloot één student de studie af door het afleggen van het kerkelijk examen: mw. 
drs. L. Berkhout op 9 april 2019. Het studietraject van een andere student werd voortijdig 
beëindigd en een derde beëindigde uit eigener beweging de studie. 
 
Tijdens het verslagjaar waren er geen toehoorders. 
 
Tijdens het verslagjaar heeft de ‘docentencommissie’ (bestaande uit enkele docenten en de 
pastoor van de desbetreffende student), die besluit tot het al dan niet ‘definitief toelaten tot 
de opleiding’, gesproken met dr. M. Derks en mw. S.J.M. van der Helm (beiden op 26 
november). 
 
Tijdens het verslagjaar ontving de volgende alumna een wijding: mw. drs. L. Berkhout 
(diakenwijding 17 november, aartsbisdom Utrecht). 
 
 

6. Beleid 
 
Tijdens het verslagjaar stonden beleidsmatig de volgende zaken centraal. 
 
Het plotseling overlijden van dr. R. Robinson op 10 maart 2019 was een grote schok voor alle 
direct en minder direct betrokkenen. Hoewel in geen verhouding tot het persoonlijk verlies, 
betekende deze gebeurtenis ook in beleidsmatig opzicht veel voor het Oud-Katholiek 
Seminarie. Het secretariaat van het docentencollege werd informeel waargenomen door dr. 
M. Ploeger, die vervolgens met ingang van 1 september 2019 in deze functie werd 
aangesteld. Een sollicitatieprocedure (met als extern deskundige in de solliciatiecommissie 
prof. dr. C. Bakker, hoogleraar ‘didactief van levensbeschouwelijke vorming’ aan de 
Universiteit Utrecht) werd uitgeschreven ten behoeve van een nieuwe docent praktische 
theologie, met daaraan gekoppeld een door fondsen gefinancierde tijdelijke aanstelling als 
promovendus in hetzelfde vakgebied. In een sollicitatieprocedure met twee sollicitanten 
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werd gekozen voor mw. J. Eilander-van Maaren MA, die met ingang van 1 januari 2020 is 
aangesteld. 
 
Het emeritaat van can. drs. W.B. van der Velde per 1 juli 2019 was uiteraard lang voorzien. 
Een aantal jaren geleden was reeds de mogelijkheid geschapen tot een promotietraject voor 
een toekomstig docent kerkgeschiedenis. De enige sollicitant voor die functie van 
promovendus had zich destijds echter voor aanvang van het project teruggetrokken. Daarom 
is dit jaar opnieuw een sollicitatieprocedure gestart voor een nieuwe docent 
kerkgeschiedenis. De enige sollicitant, mgr. dr. D.J. Schoon, is na het doorlopen van de 
sollicitatieprocedure aangesteld als docent kerkgeschiedenis met een aanstelling van 0,2 FTE 
met ingang van 1 september 2019. Een afscheidssymposium voor can. Van der Velde wordt 
voorzien in 2020. 
 
Door de in 2018 ingegane tijdelijke beperking van de omvang van de aanstelling als 
hoogleraar (zie ‘Beleid’ in jaarverslag 2018) moest prof. dr. P.B.A. Smit als het ware zichzelf 
vervangen zolang ondersteuning door een student-assistent nog uitbleef. Gedurende het 
verslagjaar 2019 heeft een sollicitatieprocedure met twee sollicitanten geleid tot de 
aanstelling van mw. T.C. Brand MSc als student-assistent met een aanstelling van 0,2 FTE 
met ingang van 1 juli 2019. 
 
Met ingang van september 2019 wordt het onderwijs aan het OKS gegeven volgens een 
geheel herzien curriculum, dat werd opgesteld door de rector/secretaris in overleg met de 
docenten en de studenten. In de loop der jaren gegroeide wijzigingen zijn geformaliseerd; 
samenwerking van twee of drie docenten per collegeserie is vervangen door afzonderlijke 
collegeseries voor elk vakgebied; de collegeseries kerkgeschiedenis zijn uitgebreid; de 
collegeseries van de meeste andere vakken zijn opnieuw gestructureerd; de verdeling van 
studiepunten is herzien en gestroomlijnd. 
 
Vorig jaar is begonnen met de uitwerking van op de opleiding betrekking hebbende aspecten 
van het Plan van Aanpak van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland met betrekking tot het 
voorkomen van of omgaan met gevallen van seksueel misbruik en ander 
grensoverschrijdend gedrag. Verschillende aspecten zijn in het nieuwe curriculum 
ondergebracht bij het vak pastorale zorg en de stage (onder leiding van de docent praktische 
theologie), het vak kerkelijk recht (onder leiding van de docent kerkelijk recht) en de 
maandelijkse avonden van het studentenberaad (onder leiding van de studentenpastor). 
Tevens is in dit verslagjaar door de studentenpastor en de rector, gebaseerd op eerdere 
aanzetten door dr. R. Robinson en mede op basis van adviezen van psychologen, gewerkt 
aan het opzetten van een psychologisch assessment aan het begin van de studie (vervolg 
volgend verslagjaar). 
  



8 
 

7. Onderwijs 
 
In het verslagjaar werden de volgende colleges gegeven. 
 
Periode 3 van het academisch jaar 2018-2019 
 

• 1.5. Inleiding oud-katholieke theologie (lectuurcollege), door dr. M. Ploeger 

• 1.5. Inleiding oud-katholieke theologie (lectuurcollege), door dr. R. Robinson 

• 3.5. Dogmatiek, door dr. M. Ploeger 
 
Periode 4 van het academisch jaar 2018-2019 
 

• 1.5. Inleiding oud-katholieke theologie (lectuurcollege), door mgr. dr. D.J. Schoon 

• 3.2. Geschiedenis van de oud-katholieke theologie, sacramentenleer en spiritualiteit, 
door dr. M. Ploeger 

 
Openingscollege op 21 september 2019 door dr. Eleuterio J. Revollido, rector van Aglipay 
Central Theological Seminary (Iglesia Filipina Independiente), Urdaneta City, Filippijnen 
 
Periode 1 van het academisch jaar 2019-2020 
 
(vanaf hier: nummering volgens het nieuwe curriculum) 
 

• 5.1. Oecumenische dialogen, door prof. dr. P.B.A. Smit 

• 6.2. Ordinarium en proprium, door dr. M. Ploeger 
 
Periode 2 van het academisch jaar 2019-2020 
 

• 2.1. Geschiedenis van de Cleresie (17e-18e eeuw), door mgr. dr. D.J. Schoon 

• 9. Lectuurcollege, door dr. M. Ploeger 
 
Summer school 
 
Van 7 t/m 12 juli 2019 vond, binnen het format van de summer schools van de Universiteit 
Utrecht, voor de zesde keer een Engelstalige summer school in oud-katholieke theologie 
plaats. Deze werd georganiseerd door prof. dr. P.B.A. Smit en mw. T.C. Brand BSc en 
gegeven door leden van het College van Docenten. Aan de summer school werd 
deelgenomen door 30 personen uit binnen- en buitenland. 
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8. Onderzoek 
 
Voor wetenschappelijke publicaties zie het jaarverslag per persoon. 
 
Werkgezelschap 
 
In het verslagjaar werd het wetenschappelijk werkgezelschap van het Oud-Katholiek 
Seminarie gecontinueerd onder leiding van de bijzonder hoogleraar, prof. dr. P.B.A. Smit. 
Aan het werkgezelschap nemen docenten en onderzoekers van binnen en buiten het Oud-
Katholiek Seminarie deel, die op wetenschappelijk niveau met onderzoek bezig zijn dat een 
relatie heeft met de oud-katholieke kerk en theologie. 
 
In het verslagjaar bestond het programma uit: 
 

• dr. Mattijs Ploeger, 'Orthodox of liberaal? Openbaringstheologie op hermeneutische 
wijze toegepast' (25 maart 2019) 

• mgr. dr. Dick Schoon, boekpresentatie 'Een aartsbisschop aangeklaagd in Rome. De 
dagboeken van aartsbisschop Petrus Codde en zijn metgezellen Jacob Krijs en Benedict 
de Waal over hun reis naar en hun verblijf in Rome, 1700-1703' (8 mei 2019) 

• verdediging van het proefschrift 'Constructions of Homosexuality and Christian Religion 
in Contemporary Public Discourse in the Netherlands' door drs. Marco Derks MPhil (8 
juli 2019 in het Academiegebouw Utrecht) 

• symposium 'Catholic beyond Colonialism' met dr. Terry en Mariefe Revollido van de 
Iglesia Fillipina Independiente en prof. dr. Peter-Ben Smit (17 september 2019) 

• drs. Roel Aalbergsberg, ‘The Lost Supper: In Search of the Transition from Full Meal to 
Stylized Meal in Early Christianity’ (9 december 2019) 

 
Internationale netwerken voor oud-katholieke theologie 
 
Samen met het Departement für Christkatholische Theologie van de universiteit Bern (CH) en 
het Alt-Katholisches Seminar van de universiteit Bonn (D) is het Oud-Katholiek Seminarie 
organisator van twee, in principe jaarlijkse, bijeenkomsten voor oud-katholieke theologie: 
 

• Internationale Altkatholische Theologenkonferenz (IAThK) 

• Internationaler Arbeitskreis Altkatholizismusforschung (IAAF) 
 
Zowel onze docenten als onze toegevoegd wetenschappelijk onderzoekers nemen 
regelmatig aan deze bijeenkomsten deel en presenteren daar aspecten van hun onderzoek. 
Vanuit het Oud-Katholiek Seminarie heeft prof. dr. P.B.A. Smit zitting in de 
voorbereidingscommissie van de IAThK en is hij contactpersoon voor de IAAF. 
 
In het verslagjaar vond de IAAF plaats van 29-30 maart 2019 te Bonn (D) en de IAThK van 26-
30 augustus 2019 te Wislikofen (CH). 
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9. Seminariereeks 
 
De Publicatiereeks Stichting Oud-Katholiek Seminarie wordt uitgegeven door een redactie 
onder verantwoordelijkheid van het Curatorium en het College van Docenten. In het 
verslagjaar 2019 was de redactie als volgt samengesteld: 
 
dr. M. Ploeger 
mgr. dr. D.J. Schoon 
prof. dr. P.B.A. Smit (voorzitter) 
 
In het verslagjaar verschenen het 61e en het 62e deel van de reeks: 
 

• Koenraad Ouwens, Pierre-Jean-François Percin de Montgaillard en het ius liturgicum. 
College bij de opening van het academische jaar aan het Oud-Katholiek Seminarie 15 
september 2018 

• Hans Uytenbogaardt, Lezing ‘Willem Barnard en Allerheiligen’ bij de ontvangst van de 
Andreas Rinkelprijs en de opening van het academisch jaar aan het Oud-Katholiek 
Seminarie 30 september 2017 en eerdere bijdragen over de katholiciteit van het 
Dienstboek van de Protestantse Kerk in Nederland 

 
 

10. Seminarieprijzen 
 
Sinds 1985 kent de Stichting Oud-Katholiek Seminarie – daartoe in staat gesteld door een gift 
van het Elisabethfonds – regelmatig de Blaise Pascal-prijs en de Andreas Rinkel-prijs toe aan 
personen die uitmuntend wetenschappelijk theologisch onderzoek hebben verricht op het 
gebied van geschiedenis, leer of leven van de Oud-Katholieke Kerk of die andere 
gelijkwaardige prestaties hebben geleverd die voor deze kerk van bijzondere betekenis zijn. 
Tijdens het verslagjaar 2019 was de jury als volgt samengesteld: 
 
prof. dr. A.K.H. Berlis 
prof. mr. J. Hallebeek 
dr. M. Ploeger 
mgr. dr. D.J. Schoon 
prof. dr. P.B.A. Smit (voorzitter) 
drs. R.P.J. van de Water, RA 
 
Tijdens het verslagjaar werd de Rinkelprijs toegekend aan dr. Eleuterio J. Revollido, rector 
van het Aglipay Central Theological Seminary te Urdaneta City op de Filippijnen en priester 
van de Iglesia Filipina Independiente. De prijsuitreiking vond plaats tijdens de Seminariedag 
op 21 september 2019 te Haarlem, waar dr. Revollido tevens het openingscollege uitsprak. 
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11. Jaarverslag per persoon 

 

Prof. mr. J. Hallebeek 
 
Publicaties 
 
a. wetenschappelijk 
 
Jan Hallebeek, Fides integra, sana, non vaccilans. Mancio de Corpus Christi († 1576) on the 

(in)compatibility of doubt and good faith, Glossae: European Journal of Legal History 15 
(2018), 222-242 

 
Jan Hallebeek, Verbondenheid van Kerk en Staat in het vroegmoderne regalisme. Over het ius 

placiti en de recursus ad principem, in: C. van den Broeke e.a. (red), Perspectieven op de 
godsdienstvrijheid en de verhouding tussen staat en religie, Zutphen 2019, 19-32 

 
Jan Hallebeek, The Last Will of Hector Tambie (Colombo 1772-1773), in: V. Vitharana & P. 

Fonseka (red), Prof. K.D. Paranavitana Felicitation Volume, Wellampitiya 2018, 77-86  
 
Jan Hallebeek, Early Modern Scholasticism on acquisitive and extinctive prescription, in: H. 

Dondorp, D. Ibbetson & E. Schrage (red), Limitation and prescription. A comparative legal 
history [Comparative studies in continental and Anglo-American legal history, 33], Berlin 
2019, 229-262 

 
Jan Hallebeek, Synodality and Authority. Canon law doctrines and practices in the tradition of 

Old Catholicism, in: P. Avis e.a. (red), Incarnating Authority. A Critical Account of Authority 
in the Church [ra ethika, 18], Munich 2019, p. 81-101. 

 
Jan Hallebeek, Layci erant coiudices. Over de rol van leken in de Westerlauwerse 

seendprocedure (afscheidsrede VUA), Amsterdam 2019, 47 pp. 
 
Jan Hallebeek, The Gloss to the Saunteen Kesta (Seventeen Statutes) of the Frisian Land Law, 

Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 87 (2019), 30-64  
 
Jan Hallebeek, Het Freiteil in laatmiddeleeuws Friesland, in: G.P. van Nifterik e.a.  

 (red), De achterkant van Minerva. Opstellen aangeboden aan prof. Kees Cappon bij 
  zijn afscheid van de Universiteit van Amsterdam, [Amsterdam], 2019, 13-24.  

 
c. vakpublicaties 
 
Jan Hallebeek, [recensie van:] L. Beck Varela, Literatura jurídica y censura. Fortuna  de 

Vinnius en España, Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis voor rechtsgeschiedenis 87 
 (2019), 234-235 

 
Jan Hallebeek, [recensie van:] J.M. Milo & E.G.D. van Dongen, Procesgids Hof van 

 Utrecht, Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis 87 (2019), 236-238 
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Jan Hallebeek, [recensie van:] A. Fukuoka, The sovereign and the prophets, NTKR 2019-2, 207-
217. 

 
Promotiebegeleiding 
 
a. als promotor 
- Delphine Sirks, Fire and life insurance in the Dutch Republic 
- Marvin Wiegand, The impact of Roman and Canon Law in Frisia (1400-1500); continuity or 

discontinuity? 
- Peter Hofman Kolk, What’s in two names? Een genealogische, naamkundige en 

rechtshistorische studie naar het ontstaan en gebruik van middennamen, meervoudige 
geslachtsnamen en namen van heerlijkheden, in het bijzonder in Sliedrechtse families, 
van de 18de tot de 21ste eeuw 

 
b. als co-promotor  
Michael van den Honert, De Republiek als bemiddelaar in de conflicten tussen Zweden en 

Polen, 1625-1660 
 
c. als coreferent 
Robert Gessmann, Zwischen Tradition und Moderne. Das alt-katholische Kirchenrecht in 

Deutschland als Ausdruck einer lebendigen Kirche 
 
Bezoeken aan buitenlandse universiteiten, conferenties en congressen 
 - Workshop Great Christian Jurists in the Low Countries, Universiteit Maastricht 8 en 

 9 maart 2019.  
 - IAAF, Bonn 29-30 maart 2019 
 - gastdocentschap aan de Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, 13-15 mei 

 2019 
 - Law and Religion in the Middle East and Mediterranean through the Ages, 

 workshop, Universiteit van Amsterdam, 28 juni 2019  
 - 8-31 oktober 2019: werkverblijf aan het Max Planck-Institut für europäische 

 Rechtsgeschichte te Frankfurt am Main 
 
Voordrachten, gastcolleges en cursussen 
 - afscheidscollege VU 26 april 2019 
 - Zeger-Bernard van Espen (1648-1728), Universiteit Maastricht 8 maart 2019 

 (Workshop Great Christian Jurists in the Low Countries) 
 - Blockseminar (24 lesuren) Vertiefung Kirchenrecht: Die Kirchenrechtstradition  der 

Kirche von Utrecht im Kontext der Utrechter Union (Bonn, 13-15 mei) 
 - Church Asylum in Late Antiquity: Concession by the Emperor or Competence of the 

 Church? Universiteit van Amsterdam, 28 juni 2019 (workshop ‘Law and Religion in 
 the Middle East and Mediterranean through the Ages’).  

 
Functies en lidmaatschappen binnen de Oud-Katholieke Kerk 
- lid van de jury voor de Pascal- en Rinkelprijs 
- lid van het wetenschappelijk werkgezelschap Oud-Katholiek Seminarie 
- lid van de Internationaler Arbeitskreis Altkatholizismusforschung 
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- organist van de oud-katholieke parochie St. Vitus te Hilversum 
- voorzitter van de commissie voor het kerkrecht 
- lid van het College van Advies inzake kerkelijke rechtsaangelegenheden 
- vertegenwoordiger (primus) van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland in het Interkerkelijk 

Contact In Overheidszaken (CIO) 
 
Functies en lidmaatschappen buiten de Oud-Katholieke Kerk 
- hoogleraar Europese rechtsgeschiedenis aan de Vrije Universiteit te Amsterdam (tot  1 

april) 
- raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch 
- lid van de Raad van Toezicht van het Centrum voor Religie en Recht te Amsterdam 
- bestuurslid van het Stevin-Centre for the History of Sciences and Humanities 
- lid van het curatorium van de leerstoel “oude katholieke kerkstructuren” aan de Universiteit 

Utrecht 
- lid van het curatorium van de leerstoel “geschiedenis van het volkenrecht” aan de Vrije 

Universiteit (tot 1 april) 
- redacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Recht en Religie (voorheen Nederlands 

Tijdschrift Kerk & Recht) 
- redacteur van het Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis/Legal History Review 
- lid van de redactieraad van Fundamina. A Journal of Legal History (Pretoria) 
- lid van de redactieraad van Comparative Legal History (Oxford) 
- lid van de redactieraad van Glossae. European Journal of Legal History (Valencia) 
- lid van de redactieraad van Rechtsgeschichte (Max Planck-Institut für europäische 

Rechtsgeschichte) 
- lid van de international advisory board van de European Society for Comparative Legal 

History 
- lid van de “Commissie voor de Uitgave van de Geschiedenis der Nederlandse Rechtsweten-

schap” van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen 
- lid van de Ecclesiastical Law Society 
- organist van de R.K. Rafael-kerk te Utrecht 
- bestuurslid van de Stichting Utrechts Religieus Erfgoed 
 
 

Dr. K. Ouwens 
 
Relevante publicaties 

• Pierre-Jean-François Percin de Montgaillard en het ius liturgicum, POKS 61, 
Amersfoort/Sliedrecht 2019 

 
Functies en lidmaatschappen binnen de oud-katholieke kerken 

• Toegevoegd wetenschappelijk onderzoeker aan het Oud-Katholiek Seminarie 

• Adviseur van de Bisschoppelijke Commissie voor de Liturgie 
 
Relevante functies en lidmaatschappen buiten de oud-katholieke kerken 

• Lid van het Genootschap voor Liturgiestudie 
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Dr. M. Ploeger 
 
Relevante publicaties 

• Mattijs Ploeger, ‘Lof en dank. De relevantie van verantwoorde kerkmuziek’, in: De Oud-
Katholiek. Tijdschrift voor de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, nr. 2909 (juli 2019), 4-
6 

• Directorium 2020. Liturgische gegevens voor de viering van de eucharistie en de getijden 
op alle dagen van het kerkelijk jaar 2019-2020, gepubliceerd op okkn.nl 

 
Aan het OKS gegeven colleges 
Oude curriculum: 

• College 1.5. Inleiding oud-katholieke theologie (lectuurcollege) – voor het vak liturgie 

• College 3.2. Geschiedenis van de oud-katholieke theologie, sacramentenleer en 
spiritualiteit 

• College 3.5. Dogmatiek 
 
Nieuwe curriculum: 

• 6.2. Ordinarium en proprium 

• 9. Lectuurcollege – voor het vak systematische theologie 
 
Summer school: 

• Systematic Theology Seminar (8 juli) 

• Liturgy Seminar (10 juli) 
 
Begeleiding van scripties en dissertaties 

• Tweede beoordelaar van de scriptie van Loes Berkhout, ‘Hoe een kerk weer tot leven 
komt’ (examen 9 april 2019) 

 
Binnen- en buitenlandse conferenties, gastcolleges, etc. op academisch niveau 

• Lid van de re-accereditatie-commissie voor de Masterstudiengang ‘Alt-katholische und 
ökumenische Theologie’ aan de universiteit van Bonn, februari 2019 

• Deelname aan Internationaler Arbeitskreis Altkatholizismus-Forschung, Bonn, 29-30 
maart 2019 

• Deelname aan masterclass ‘Holy Living’ met dr. Rowan Williams, Utrecht, 4 april 2019 

• Deelname aan de Internationale Altkatholische Theologenkonferenz, Wislikofen (CH), 26-
30 augustus 2019 

• Deelname aan het symposium over geschiedenis en spiritualiteit van de Iglesia Filipina 
Independiente met dr. Eleuterio Revollido en mw. Mariefe Revollido, Utrecht, 17 
september 2019 

• Deelname aan het symposium ‘Rituele dynamiek’ bij het afscheid van prof. dr. Paul Post, 
Tilburg, 1 november 2019 

 
Binnen- en buitenlandse voordrachten, cursussen, etc. op niet-academisch niveau 

• Dagvoorzitter van de ontmoetingsdag ‘Oecumenisch en orthodox in deze tijd’ van het 
Overleg Episcopale Kerken, met aartsbisschop dr. Job (Getcha) van Telmessos en zr. drs. 
Hildegard Koetsveld, Utrecht, 16 februari 2019 
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• Avondvoorzitter bij het symposium ‘Urban Spirituality’ met dr. Rowan Williams, Utrecht, 
4 april 2019 

• Avond over de liturgie van de Paaswake, oud-katholieke parochie IJmuiden, 8 april 2019 

• Avond over de liturgie van de Goede Week, oud-katholieke parochie Krommenie, 11 april 
2019 

• Avond over de orde van dienst van de eucharistie, oud-katholieke parochie Culemborg, 4 
september 2019 

• Les over de liturgische rol van de cantor, cantorcursus van de Oud-Katholieke Kerk van 
Nederland, Amsterdam, 30 november 2019 

 
Functies en lidmaatschappen binnen de oud-katholieke kerken 

• Priester van het Bisdom Haarlem van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland 

• Rector van het Oud-Katholiek Seminarie (0,3 fte) 

• Docent systematische theologie aan het Oud-Katholiek Seminarie (0,2 fte) 

• Docent liturgie aan het Oud-Katholiek Seminarie (0,3 fte) 

• Assisterend pastor van de parochie van St. Agnes te Egmond aan Zee (0,2 fte), tot 1 
september 2019 

• Secretaris van het College van Docenten van het Oud-Katholiek Seminarie (0,2 fte), vanaf 
1 september 2019 

• Lid van de Bisschoppelijke Commissie voor de Liturgie 

• Lid van de Bisschoppelijke Commissie voor Geloof en Kerkorde 

• Adviseur van de Raad voor de Kerkmuziek van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland 

• Namens de geestelijkheid reserve-lid van de Synode van de Oud-Katholieke Kerk van 
Nederland 

• Secretaris van de Vereniging van priesters, diakens en pastoraal werkenden in de Oud-
Katholieke Kerk van Nederland 

• Lid van het Curatorium van de Stichting Oud-Katholiek Seminarie 

• Lid van de redactie van de Publicatiereeks van de Stichting Oud-Katholiek Seminarie 

• Lid van de jury voor de wetenschappelijke prijzen (Pascal- en Rinkelprijs) 

• Lid van de redactiecommissie van de Internationale Kirchliche Zeitschrift 

• Lid van het bestuur van de Verenigde Oud-Katholieke Studiefondsen ‘Rens’ en ‘Seminarie’ 

• Een van de organisten van de oud-katholieke parochie van St. Agnes te Egmond aan Zee 
 
Relevante functies en lidmaatschappen buiten de oud-katholieke kerken 

• Lid van de Orthodox-Altkatholische Arbeitsgruppe van het Oecumenisch Patriarchaat van 
Constantinopel en de Internationale Oud-Katholieke Bisschoppenconferentie 

• Namens de oud-katholieke kerken van de Unie van Utrecht lid van de Working Group 
‘Ecclesiology and Mission’ van de Conference of European Churches 

• Lid van de NOSTER-werkgroep ‘Meals in Search of Meaning’ 

• Lid van het Genootschap voor Liturgiestudie 

• Gastvoorganger en pastorale waarneming in Anglican Church Haarlem 
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Mgr. dr. D.J. Schoon 
 
Relevante publicaties 

• Dick Schoon, Een aartsbisschop aangeklaagd in Rome. De dagboeken van aartsbisschop 
Petrus Codde en zijn metgezellen Jacob Krijs en Benedict de Waal over hun reis naar en 
hun verblijf in Rome, 1700-1703. Hilversum (Verloren) 2019, 888 p. 

• Dick Schoon, Truth and obedience. The States of Holland and West Frisia’s 6 August 
1702 plakkaat and its repercussions in Rome for the proceedings against Petrus Codde. 
In: Harry Dondorp, Martin Schermaier, Boudewijn Sirks, eds., De rebus divinis et 
humanis. Essays in honour of Jan Hallebeek. Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 2019, 
265-277 

• Dick Schoon, Heilig brood en heilige wapens. Bij 1 Samuël 21, 2-10. In: DED 42 afl. 4 
(2019) 26-27 

• Dick Schoon, De beslissende keuze. Bij Exodus 3, 1-15 en Lukas 20, 27-38. In: DED 42 afl. 
4 (2019) 58-59 

• Dick Schoon, Gegenberichte. Nachrichtenversorgung in der jansenistischen und 
altkatholischen Tradition im 18. und 19. Jahrhundert. In: IKZ 109 (2019) 164-185 

 
Aan het OKS gegeven colleges 

• College ‘Herderlijke brieven uit de 19de eeuw’, lectuurcollege 

• College ‘Kerkgeschiedenis vanuit oud-katholiek perspectief, 17de-18de eeuw’ 
 
Begeleiding van scripties en dissertaties 

• Richard de Beer: Noord-Nederlands kerkelijk textiel 17de-18de eeuw (promotietraject) 
 
Binnen- en buitenlandse conferenties, gastcolleges, etc. op academisch niveau 

• Openingsplechtigheid van het Center for the Study of Early Christianity, VU Amsterdam, 
8 maart 2019 

• Oud-Katholiek Theologisch Werkgezelschap, 25 maart 2019, Utrecht 

• Internationaler Arbeitskreis Altkatholizismusforschung, 29-30 maart 2019, Bonn, 
Duitsland 

• Symposium ‘Een aartsbisschop aangeklaagd. Dagboeken van Petrus Codde en 
reisgenoten over hun reis naar en verblijf in Rome, 1700-1703’, 18 mei 2019, 
Amsterdam 

• Nahe, Distanz und Macht. Kirche und Seelsorge im #MeToo-Zeitalter. 46. Internationale 
Alt-Katholische Theologenkonferenz, 26-30 augustus 2019, Wislikofen, Zwitserland 

• Opening studiejaar OK Seminarie, 21 september 2019, Haarlem 

• Promotie Arie Troost, 17 oktober 2019, Utrecht 
 
Binnen- en buitenlandse voordrachten, cursussen, etc. op niet-academisch niveau 

• Anglican Consultative Council, 27 april-5 mei 2019, Hong Kong 

• ‘De actualiteit van een jansenistische genadeleer’, 15 oktober 2019, Egmond aan Zee 
 
Functies en lidmaatschappen binnen de oud-katholieke kerken 

• Bisschop van Haarlem (0,8 fte) 

• Voorzitter Collegiaal Bestuur 
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• Pastoor van Amsterdam (0,2 fte, tot 1 september 2019) 

• Toegevoegd onderzoeker aan het Oud-Katholiek Seminarie (tot 1 september 2019) 

• Docent kerkgeschiedenis OK Seminarie (0,2 fte, vanaf 1 september 2019) 

• Lid redactie Publicatiereesk Oud-Katholiek Seminarie 
 
Relevante functies en lidmaatschappen buiten de oud-katholieke kerken 

• Lid van de Nederlandse Maatschappij van Letterkunde 

• Lid van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap 

• Lid van de Nederlandse Vereniging voor Kerkgeschiedenis 

• Lid van de Société des Amis de Port-Royal 

• Bestuurslid Stichting Kerkelijke Afgevaardigden Museum Catharijneconvent 

• Lid van het Werkgezelschap Oud-Katholieke Theologie 
 
 

Prof. dr. P.B.A. Smit 
 
Relevante publicaties 
 
a. Wetenschappelijk 
 

• Old Catholic Theology: An Introduction Brill Research Perspectives in Theology (Leiden: 

Brill, 2019) 

• Met Mart-Jan Luteyn and Mirella Klomp, ‘Kan de schuldige opstaan? Een analyse van de 

rol van Judas en Pilatus in de evangeliën en in The Passion 2019,’ Kerk en Theologie 71 

(2020), 141-152 

• ‘Supermen and Sissies: Masculinities in Titus and 1 Timothy,’ Journal for the Study of 

Paul and His Letters 9 (2019), 62-79 

• ‘Masculinity Studies,’ Encyclopedia of the Bible and Its Reception 17 (2019), 1248-1250 

• ‘The Resurrection of the Body of Christ in 1 Corinthians 11: Paul as a Theologian of the 

Body in Conversation with Judith Butler,’ Lectio Difficilior 2019:1 

• ‘Weerbarstige weduwe,’ Kerk en Theologie 70 (2019), 312-320 

• Met Soham al-Suadi, ‘Introduction to T&T Clark Handbook to Early Christian Meals in the 

Greco-Roman World,’ in: Soham Al-Suadi, T&T Clark Handbook to Early Christian Meals 

in the Greco-Roman World (London: Bloomsbury, 2019), 1-6 

• ‘Food in Fourth Ezra,’ in: Soham Al-Suadi, T&T Clark Handbook to Early Christian Meals 

in the Greco-Roman World (London: Bloomsbury, 2019), 297–315 

• ‘Marginal Masculinities and Early Christian Mission,’ in: Kobus Kok, Martin Webber en 

Jermo van Nes (ed.), Drawing and Transcending Boundaries in the New Testament and 

Early Christianity (Münster: LIT, 2019), 137-151 

• ‘Questioning Divine δεῖ. On Allowing Texts Not to Say Everything,’ Novum Testamentum 

61 (2019), 40-54 

• ‘”It’s the Ritual, Stupid!” The Ritual Turn in New Testament Studies in Theological 

Perspective,’ NTT Journal for Theology and the Study of Religion 73 (2019), 169-190 

• ‘Charism and Challenge – Old Catholic Ecumenism and the Appeal to the Early Church,’ 

Review of Ecumenical Studies 11 (2019), 58-75 

http://www.lectio.unibe.ch/19_1/pdf/smit_peter_ben_the_resurrection_of_the_body_of_christ%20.pdf
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• ‘What Has Not Been Assumed Has Not Been Redeemed: The Forgotten Orthodox 

Theological Condonement of Women’s Ordination in the 1996 Orthodox and Old 

Catholic Consultation on Gender and the Apostolic Ministry,’ in: Helena Kupari en Elina 

Vuola (ed.), Orthodox Christianity and Gender Dynamics of Tradition, Culture and Lived 

Practice (New York: Routledge, 2019), 80-94 

• Met Ruth Nientiedt, ‘Gemeinschaft und Versöhnung. Wiederannäherungen zwischen 

den alt-katholischen Kirchen Deutschlands und der Niederlanden im Vorfeld der 

Gründung des Ökumenischen Rates der Kirchen,’ Kirchliche Zeitgeschichte 32 (2019), 

183-197. - Samengevat in: ‘Vergeten en verzoening. Kerken na de Tweede 

Wereldoorlog,’ in: Joas Wagemaker en Lucien van Liere (ed.), Wie is er bang voor 

religie? Waarom kennis van religie belangrijk is (Almere: Parthenon, 2019), 139-143 

• ‘A non-political stance as an ecclesial via media in war time?,’ in: Harry Dondorp,  Martin 

Schermaier en Boudewijn Sirks (ed.), De rebus divinis et humanis. Essays in honour of Jan 

Hallebeek (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2019), 335-356 

• ‘Urs von Arx (*1943) – Theologie mit Leidenschaft für die Kirche,’ in: Angela Berlis, 

Stephan Leimgruber en Martin Sallmann (ed.), Aufbruch und Widerspruch. Schweizer 

Theologinnen und Theologen im 20. und 21. Jahrhundert (Zürich: TVZ, 2019), 458-471 

• ‘Sustainable Masculinity in Ecumenical Perspective. The Pilgrimage of Justice and Peace,’ 

Ecumenical Review 71 (2019), 84-100 

 

b. Redacties wetenschappelijk 
 

• Ed. met Soham Al-Suadi, T&T Clark Handbook to Early Christian Meals in the Greco-
Roman World (London: Bloomsbury, 2019) 

 
c. Vakpublicaties 
 

• Red. met Gerrit Noort, Astrid Hamberg, Mart-Jan Luteyn and Kirsten van der Ham, Bijbel 

en ‘beperking’. Contextuele en Missiologische Perspectieven NZR Cahier 4 (Driebergen: 

NZR, 2019) 

• ‘Op zoek naar het gezin,’ Radix 45 (2019), 267-273 

• ‘Een nieuwe wereldorde: Een exegetische schets bij het pinksterverhaal in Handelingen,’ 

Met andere woorden 2019:1, 46-52 

• Exegetische notities, in: De eerste dag: 1 januari 2019 (42:1), 36-37 (“Naamgeving en 

besnijdenis van Jezus”); 6 oktober 2019 (42:4), 28-29 (“Dienend leiderschap”) 

• ‘Op weg naar het einde,’ De eerste Dag 2019:1, 35 

 
d. Populair 
 

• Verdiep je in het kerstverhaal (Haarlem: Nederlands Bijbelgenootschap, 2019) 

• Ed. met Wilma Wolswinkel, Israël en Jodendom in perspectief, themanummer van: 

TussenRuimte (2019:4) 

• ‘Op zoek naar een cultuurchristelijke evangelie,’ https://www.nieuwwij.nl/actueel/smit-

op-zoek-naar-een-cultuurchristelijk-evangelie/, Nieuwwij.nl, 3 January 2019 

https://www.nieuwwij.nl/actueel/smit-op-zoek-naar-een-cultuurchristelijk-evangelie/
https://www.nieuwwij.nl/actueel/smit-op-zoek-naar-een-cultuurchristelijk-evangelie/
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• ‘De Nashville-verklaring verraadt haar eigen principes,’ Trouw, 11 January 2019 

(https://www.trouw.nl/opinie/de-nashville-verklaring-verraadt-haar-eigen-

principes~a463ab2f/) 

‘Nashville, Kamervragen, Paulus en #MeToo,’ https://www.nieuwwij.nl/opinie/nashville-

kamervragen-paulus-en-metoo/, Nieuwwij.nl, 22 January 2019 

• With Mirella Klomp, ‘Een ziek of beschadigd lichaam hoort wel degelijk bij je menselijke 

identiteit,’ https://www.trouw.nl/opinie/een-ziek-of-beschadigd-lichaam-hoort-wel-

degelijk-bij-je-menselijke-identiteit~a5d7dfdf/ Trouw 23 March 2019 

• ‘Thuis vieren? Avondmaal tilt je juist boven je eigen groepje uit,’ 

https://www.nd.nl/nieuws/opinie/opinie-thuis-vieren-avondmaal-tilt-je-juist-

boven.3326131.lynkx Nederlands Dagblad 28 March 2019 

• ‘Religie is belangrijke basis voor wetenschap,’  14 May 2019, 

https://www.geloofenwetenschap.nl/index.php/opinie/item/979-een-heldhaftige-en-

geestelijke-onderneming-de-wetenschap 

• ‘Mannelijk en vrouwelijk: vroegchristelijke transgenders,’ 12 juni 2019,  

https://www.nieuwwij.nl/opinie/mannelijk-en-vrouwelijk-vroegchristelijke-

transgenders/?fbclid=IwAR2yGi6zeos1KaLGx1wRtLwnotAZcnXe61LDJYk-

NKO7jbIWrlEIB3hPjG0 

• ‘Drievuldigheidszondag, komend weekend, is hét moment om over politiek te praten,’ 

Nederlands Dagblad, 15 juni 2019, 

https://www.nd.nl/nieuws/opinie/drievuldigheidszondag-komend-weekend-is-

het.3422926.lynkx 

• ‘Goede geschiedenis legt ook de rol van macht bloot,’ De Volkskrant 28 October 2019 

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/goede-geschiedschrijving-legt-ook-de-rol-

van-de-macht-bloot~bddc586a/ 

• ‘Het gesprek over avondmaal en eucharistie is nogal naar binnen gericht,’ Nederlands 

Dagblad 29 October 2019 (https://www.nd.nl/nieuws/opinie/het-gesprek-over-

avondmaal-en-eucharistie-is.3649832.lynkx) 

• Serie ‘Natafelen met theologen’ – EO broadcasting company - 

https://www.pthu.nl/natafelen/ (5 delen in November/December 2019) 

• Postcast on Verdiep je in het kerstverhaal, Nederlands Bijbelgenootschap,  10 December 

2019 (https://www.debijbel.nl/blog/kerst-een-sterk-verhaal-tegen-alle-machten) 

• Interview: ‘Theoloog Peter-Ben Smit: 'Het kerstverhaal zit vol keizerlijke propaganda, 

Nederlands Dagblad 25 november 2019 

(https://www.nd.nl/geloof/geloof/940757/theoloog-peter-ben-smit-het-kerstverhaal-

zit-vol-keizerlijke-propaganda-) 

• ‘Maak van kwetsbaarheid je kracht,’ Ad Valvas, 2019:8, 8; 16 December 2019 

(https://www.advalvas.vu.nl/opinie/maak-van-kwetsbaarheid-je-kracht) 

• ‘Krijgen, krijgen, niet kopen’ 23 December 2019, www.nieuwwij.nl 

(http://www.nieuwwij.nl/opinie/krijgen-krijgen-niet-kopen/). 

 
 
 
 

https://www.trouw.nl/opinie/de-nashville-verklaring-verraadt-haar-eigen-principes~a463ab2f/
https://www.trouw.nl/opinie/de-nashville-verklaring-verraadt-haar-eigen-principes~a463ab2f/
https://www.nieuwwij.nl/opinie/nashville-kamervragen-paulus-en-metoo/
https://www.nieuwwij.nl/opinie/nashville-kamervragen-paulus-en-metoo/
https://www.trouw.nl/opinie/een-ziek-of-beschadigd-lichaam-hoort-wel-degelijk-bij-je-menselijke-identiteit~a5d7dfdf/
https://www.trouw.nl/opinie/een-ziek-of-beschadigd-lichaam-hoort-wel-degelijk-bij-je-menselijke-identiteit~a5d7dfdf/
https://www.nd.nl/nieuws/opinie/opinie-thuis-vieren-avondmaal-tilt-je-juist-boven.3326131.lynkx
https://www.nd.nl/nieuws/opinie/opinie-thuis-vieren-avondmaal-tilt-je-juist-boven.3326131.lynkx
https://www.geloofenwetenschap.nl/index.php/opinie/item/979-een-heldhaftige-en-geestelijke-onderneming-de-wetenschap
https://www.geloofenwetenschap.nl/index.php/opinie/item/979-een-heldhaftige-en-geestelijke-onderneming-de-wetenschap
https://www.nieuwwij.nl/opinie/mannelijk-en-vrouwelijk-vroegchristelijke-transgenders/?fbclid=IwAR2yGi6zeos1KaLGx1wRtLwnotAZcnXe61LDJYk-NKO7jbIWrlEIB3hPjG0
https://www.nieuwwij.nl/opinie/mannelijk-en-vrouwelijk-vroegchristelijke-transgenders/?fbclid=IwAR2yGi6zeos1KaLGx1wRtLwnotAZcnXe61LDJYk-NKO7jbIWrlEIB3hPjG0
https://www.nieuwwij.nl/opinie/mannelijk-en-vrouwelijk-vroegchristelijke-transgenders/?fbclid=IwAR2yGi6zeos1KaLGx1wRtLwnotAZcnXe61LDJYk-NKO7jbIWrlEIB3hPjG0
https://www.nd.nl/nieuws/opinie/drievuldigheidszondag-komend-weekend-is-het.3422926.lynkx
https://www.nd.nl/nieuws/opinie/drievuldigheidszondag-komend-weekend-is-het.3422926.lynkx
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/goede-geschiedschrijving-legt-ook-de-rol-van-de-macht-bloot~bddc586a/
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/goede-geschiedschrijving-legt-ook-de-rol-van-de-macht-bloot~bddc586a/
https://www.nd.nl/nieuws/opinie/het-gesprek-over-avondmaal-en-eucharistie-is.3649832.lynkx
https://www.nd.nl/nieuws/opinie/het-gesprek-over-avondmaal-en-eucharistie-is.3649832.lynkx
https://www.pthu.nl/natafelen/
https://www.debijbel.nl/blog/kerst-een-sterk-verhaal-tegen-alle-machten
https://www.nd.nl/geloof/geloof/940757/theoloog-peter-ben-smit-het-kerstverhaal-zit-vol-keizerlijke-propaganda-
https://www.nd.nl/geloof/geloof/940757/theoloog-peter-ben-smit-het-kerstverhaal-zit-vol-keizerlijke-propaganda-
https://www.advalvas.vu.nl/opinie/maak-van-kwetsbaarheid-je-kracht
http://www.nieuwwij.nl/
http://www.nieuwwij.nl/opinie/krijgen-krijgen-niet-kopen/
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 e. Recensies, boekbesprekingen 
 

• Andrew J. Romig, Be a Perfect Man. Christian Masculinity and the Carolingian 

Aristocracy (Philadelphia: University of Pennsylvania, 2017), in: Reading Religion (2019) 

(http://readingreligion.org/books/be-perfect-man) 

• With Martine Oldhoff, Sarah Harding, Paul’s Eschatological Anthropology: The Dynamics 

of Human Transformation (Minneapolis: Fortress, 2016), Review of Biblical 

Literature 2019 - https://www.sblcentral.org/API/Reviews/11221_12473.pdf 

 
Aan het OKS gegeven colleges 
 

• 1.2 Kerkelijk ambt in de moderne samenleving (met Dr. Joris Vercammen) 

• 5.1 Oecumenische dialogen 
 
Begeleiding van scripties en dissertaties 
 

• Drs. Ari Troost, Text, Author, Reader, and Gender in New Testament Exegesis (UU) – 

promotie 17 oktober 2019 

• Drs. Jan-Willem van Estrik, The Letter to Titus and Early Christian Kybernesis (UU) 

[vanwege persoonlijke omstandigheden gepauzeerd] 

• Ruth Nientiedt, Ökumene und Dialog für Europa. Die Altkatholiken und ihr Beitrag zur 

zivilgesellschaftlichen Europäischen Integration (Universität Mainz, co-supervisor) 

• Clemens van den Berg, ‘Spiritual Blueprints of Hope for Europe (UU, supervisor) 

• Richard de Beer, Liturgical Vestments as a Lens for the History of Catholicism in the 

Netherlands 

• Roel Aalbersberg, The Lost [sic] Supper 

 
Participatie in verdediging (UU):  
 

• 18 januari 2019: “Christians by Faith, Pakistani by Citizenship”. Negotiating Christian 
Identity in Pakistan, Kor Grit 

• 8 juli 2019: Constructions of Homosexuality and Christian Religion in Contemporary 
Public Discourse in the Netherlands, Marco Derks; tevens voorzitter leescommissie 

 
Binnen- en buitenlandse conferenties, gastcolleges, etc. op academisch niveau 
 

• Gastcollege, ‘Religion – Bible – Gender: The Case of Masculinity,’ Faculty of Humanities, 
Vrije Universiteit (Amsterdam), 8 januari 2019 

• Keynote ‘“It’s the ritual, silly! - De rituele wending in de Bijbelwetenschappen vanuit een 
theologisch perspectief",’ jaarvergadering Vereniging voor Theologie, Utrecht, 16 januari 
2019 

• Expert deelnemer, Workshop ‘Workshop on Independent Catholicism in South Asia 
around 1900,’ Universität Bonn, Bonn, 25-26 January 2019 

• Docent, cursus permanente educatie over Jean Louis Chauvet, Symbol and Sacrament, 
Oosterhout, 25 februari – 1 maart 2019 

http://readingreligion.org/books/be-perfect-man
https://www.sblcentral.org/API/Reviews/11221_12473.pdf
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• Gastdocent, ‘Zur Freiheit berufen – update theologische Genderforschung,’ VELKD, 
Pullach im Isartal, 20-21 maart 2019 

• Presentatie, ‘Tussen de regels door lezen: de oorlogscorrespondentie van Erwin Kreuzer 
en Andreas Rinkel,’  Bonn, Internationaler Arbeitskreis Altkatholizismusforschung, 29 
maart 2019 

• Workshops met Dr. Rowan Williams, over zijn Holy Living, Utrecht, 3-4 april 2019 

• Workshop ‘The Affective Glue of European Integration,’  Utrecht, 8-9 april (deel van het 
Blueprints of Hope project) 

• Cursus ‘Contextual Biblical Interpretation,’ Lutheran Theological Seminary, Hong Kong, 24 
april – 1 mei 

• Workshop (Prof. Birgit Meyer) met lezing, ‘Valuing Food – Food Practices in Religious 
Perspective ‘, i.s.m. Mirella Klomp, KNIR, Rome, 8-12 mei 2019 

• Lezing ‘Circumcision, Masculinity and Ritual Failure’ i.hk.v. Expert Meeting on Male 
Circumcision: Ancient Attitudes in Light of Contemporary Questions, Oslo, 9-11 mei 2019 
(in absentia) 

• Boekpresentatie (organisatie en leiding), Een aartbisschop aangeklaagd in Rome, n.a.v. 
Dick Schoon (gelijknamig boek), Amsterdam, 18 mei 2019 

• Met Hagit Amirav, ‘The Naked Demon: Alternative Interpretations of the Alexamenos 
Graffito,’ Oxford Patristics Conference, 24 mei 2019 

• Hoofdlezing, ‘Diakonia: Op zoek naar de inhoud voorbij aan de terminologie,’ Conventus 
Novi Testamenti Studiosorum, Tilburg, 27 mei 2019 

• Lezing, ‘Religious Sources Challenging Gender in Religious Sources,’ ronde table Religion 
and Gender, Amsterdam Sustainability Institute, Vrije Universiteit, 14 juni 2019 

• Lezing met Mirella Klomp, ‘Only Messy Meals are Meaningful: Beyond the Sacred – 
Profane Polarization in Liturgical Theology,’ IRTI 13th biennial international conference 
“The Calling of the Church in Times of Polarization.” 

• Lezing, ‘Meal, Ritual and the Gift: A Conversation between Catherine Pickstock and Paul 
of Tarsus: Food Symbolism in Biblical and Extra-Biblical Perspective,’ EABS conferentie 
Warschau, 13 augustus 2019 

• Lezing, ‘Göttliche Gewalt - Macht und Machtmissbrauch in Bibel und Bibelrezeption - am 
Beispiel von ausgewählten biblischen Texten,‘ Internationale Altkatholische Theologische 
Konferenz, Wislikofen, CH, 27 augustus 2019 

• Lezing, ‚ Philippine Inspiration for Western Catholicism: The Importance and Impact of the 
Iglesia Filipina Independiente,’ symposium ‘Catholic beyond Colonialism: The 
Revolutionary Theology of the Iglesia Filipina Independiente,’ Utrecht, 17 september 2019 
(en organisatie symposium) 

• Hoofdlezing, ‘The Trinity and Politics an Old Catholic perspective with Swiss and Dutch 
case studies,’ conferentie ‘Die Relevanz der Theologie im europäischem Raum,’ 
Universiteit van Arad, 21 oktober 2019 

• Organisatie en co-leiding, met Mirella Klomp van het NOSTER thematic seminar ‘’Nurture 
and Culture. In Search of the Value of Food and Meals,’ Amsterdam, 5 november 2019 

• Hoofdlezing, ‚ Focus on the Family: The familia Dei as a queer space in ecumenical 
theology,’ Arbeitsgemeinschaft Ökumenische Forschung/Ecumenical Research Forum, 
Hamburg, 9 november 2019 
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Binnen- en buitenlandse voordrachten, cursussen, etc. op niet-academisch niveau 
 

• Gastcollege, ‘Paulus in de Problemen,’ Leergang Bijbel, Breda, 18 januari 2019 

• Lezing, ‘Eenzaam, kwetsbaar en uitzichtloos: Bijbelse portretten van inspirerende leiders,’ 
inspiratiedag contextuele bijbelinterpretatie, Naarden, 6 april 

• Lezing, ‘ Amt zwischen Funktionalität und Symbol,’ bestuur Michaudfonds, Bern, 12 april 

• Inleiding, ‚ Öffnung der Ehesegnung für gleichgeschlechtliche Paare,‘ Synode Oud-
Katholieke Kerk van Zwitserland, 15 juni 2019 

• KnowVU bijeenkomst ‚Gender in het onderwijs,‘ presentatie ‘Gender trouble voor 
iedereen – “mannelijkheid” in het onderwijs’? 

 
Functies en lidmaatschappen binnen de oud-katholieke kerken  
 

• Lid bisschoppelijke commissie voor Geloof en Kerkorde 

• Lid bisschoppelijke commissie St. Paulus (missie en diaconaat buitenland) 

• Deken van het bisdom Haarlem – vanaf juni 2016, vanaf dezelfde datum lid van het 
Collegiaal Bestuur van de OKKN 

• Voorzitter redactie Publicatieserie Oud-Katholiek Seminarie 

• Voorzitter van de jury voor de Pascal- en Rinkelprijzen 

• Lid vereniging Cor unum et anima una 

• Lid redactie Internationale Kirchliche Zeitschrift 

• Lid Internationaler Arbeitskreis Altkatholizismusforschung en contactpersoon voor 
Nederland 

• Lid voorbereidingsgroep Denken in de Driehoek 

• Coördinator Summer School in Old Catholic Theology 

• Coördinator Ramento wisselleeropdracht in de Iglesia Filipina Independiente 

• Lid van de gesprekscommissie met de Armeens Apostolische Kerk 

• Coördinatie wetenschappelijk werkgezelschap van het Oud-Katholiek Seminarie 

• Ad hoc medewerking en adviseurschap rond vergaderingen van de Internationale 
Bisschoppenconferentie 

 
N.B. niet opgevoerd zijn taken samenhangend met het Instituut voor Oud-Katholieke 

Theologie in Bern. 
 
Relevante functies en lidmaatschappen buiten de oud-katholieke kerken 
 

• Lidmaatschap in verschillende bijbelwetenschappelijke organisaties (EABS, SBL, 
Conventus Novi Testamenti Studiorum, NOSTER), met name de Societas Novi 
Testamenti Studiorum. Tevens: co-leiding NOSTER RCG ‘“Meals in Search of Meaning” 
(2016-2018) 

• Society for Catholic Theology/Thijmgenootschap 

• Societas Oecumenica 

• Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 

• Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap 

• Lid redactie Perspectief (uitgave Katholieke Vereniging voor Oecumene) 

• Wissenschaftliche Gesellschaft für Theologie (elected) – sinds 2017 
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• Editorial Advisory Board of the Faith and Order Papers Digital Edition (World Council of 
Churches) – sinds 2017 

• International advisory board, Philippiniana Sacra (sinds 2019) 

• Editorial Advisory Board of Ecclesiology (sinds 2019) 
 
 

Mr. drs. A.A. Snijders 
 
Functies en lidmaatschappen binnen de oud-katholieke kerken 

• secretaris van de Klachtencommissie uit het College van Docenten van het Oud-
Katholiek Seminarie 

• secretaris van de Commissie voor het Kerkrecht 

• tweede vertegenwoordiger van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland bij het 
Interkerkelijk Contact in Overheidszaken 

 
 

Can. drs. W.B. van der Velde 
 
Aan het OKS gegeven colleges  
- Organisatie en begeleiding studiereis OKS naar Thorn, Susteren en St. Odiliënberg, 29 

juni 2019 
 

Begeleiding van scripties en dissertaties  
- Lid van de begeleidingscommissie voor de biografie van A.J. Glazemaker door L. Jansen 
 

Binnen- en buitenlandse conferenties, gastcolleges, etc. op academisch niveau  
- IAAF, Bonn (BRD), 29 en 30 maart 2019 
 

Binnen- en buitenlandse voordrachten, cursussen, etc. op niet-academisch niveau  
- Lezing “Katholieken en protestanten ten tijde van de Synode van Dordrecht” (in het kader 

van 400 jaar Synode van Dordrecht 1618-1619), Dordrecht, 8 februari 2019 

- Lezing “Augustinus, zijn leven en werken en zijn invloed op leer en leven van de Oud-
Katholieke Kerk van Nederland”, Eindhoven, 28 februari 2019 

- Lezing “Das Utrechter Metropolitankapittel, die Kirche von Utrecht und die Utrechter 
Union“, (in het kader van een reis van parochianen van Nordstrand (BRD)), Utrecht, 17 
mei 2019. 

 

Functies en lidmaatschappen binnen de oud-katholieke kerken  
- Pastoor van Hilversum  
- Rector van de statie Friesland 

- Deken van het Metropolitaan Kapittel van Utrecht 

- Lid van het Curatorium van het Oud-Katholiek Seminarie  
- Lid Internationaler Arbeitskreis Altkatholizismusforschung 

- Lid Commissie voor de Bibliotheken 

- Lid Commissie Geloof en Kerkorde 

- Lid Commissie voor het Kerkrecht 

- Lid (tijdelijke) Commissie Bestuur & Structuur OKKN 
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- Lid Commissie voor de Liturgie 

- Voorzitter van de Priestervereniging “Cor unum et anima una” 

- Voorzitter van de Sint Willibrordvereniging 
 

Relevante functies en lidmaatschappen buiten de oud-katholieke kerken  
- Lid van de Beraadsgroep Geloven en Kerkelijke Gemeenschap van de Raad van Kerken 

Nederland 

- Lid FUGO-beraad 

- Lid van de Raad van Kerken Friesland 

- Lid van de Executive of the Society of Saint Willibrord (UK) 
 
 

Mgr. dr. J.A.O.L. Vercammen 
 
Relevante publicaties 
 

• Oecumenisch leven, bidden en vieren. Over het oud-katholieke charisma. In: Herman 
Speelman en Kees van der Zwaag Spirituele Oecumene. P. 664-674 

• Meant as a gift to the ecumenical movement. The Union of Utrecht of Old-Catholic 
Churches.  In: Slawomir Pawlowski SAC en Slawomir Jacek Zurek: Lublin. City of religious 
Agreement. Ecumenism in History, Theology, Culture. Lublin, KUL Jana Pawla II, 2018, p. 
247-268 

• Pelgrimeren met Dag Hammarskjöld. In: Handreikingen. Utrecht, Citypastoraat DOM, p. 
3-5 

• Samen met Dick Schoon:  Als de stilte mij opbreekt. Gebedenboekje voor alledag. 
Amersfoort, 2019 

• Recensie: Jaap van Slageren en Salaam Somi. In Gesprek met Mor Polycarpus. 
Aartsbisschop van de Syrisch-orthodoxe kerk van Antiochië in Nederland. Bar Ébroyo 
Press, Glane, 2018, 160 pp. Recensie in: In de Waagschaal. Tijdschrift voor theologie, 
cultuur, politiek. 2019 (48) nummer 6, p. 180-181 

 
Aan het OKS gegeven colleges 
 

• Lezing tijdens de summer school 
 
Begeleiding van scripties en dissertaties 
 
Binnen- en buitenlandse conferenties, gastcolleges, etc. op academisch niveau 
 

• Priesterspiritualität. Pfarrerkonferenz des deutschen Bistums, 15 mei 2019 

• The future of ecumenism. Lublin, Polen, 26. Juni 2019 
 
Binnen- en buitenlandse voordrachten, cursussen, etc. op niet-academisch niveau 
 

• Politiek en mystiek. De roeping van Dag Hammarskjöld.  Amersfoort, 14 januari 2019 

• Stilte als weg naar vrede. Opening stilteruimte van PAX. Utrecht, 11 maart 2019 

• Spiritualität der Berührung. Tage der Einkehr. 7 Juli 2019. Doetinchem 
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• Will ich mich berühren lassen? Tage der Einkehr. 6 Juli 2019. Doetinchem 

• Missionair kerk-zijn. Rotterdam, 10 september 2019 

• Groen Gelovig. Culemborg, 31 oktober 2019 
 
Functies en lidmaatschappen binnen de oud-katholieke kerken 
 

• Aartsbisschop van Utrecht met alles wat daarbij hoort 
 
Relevante functies en lidmaatschappen buiten de oud-katholieke kerken 
 

• Voorzitter van het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit 

• Lid van het moderamen van de Nederlandse Raad van Kerken 

• Lid van het Centraal Comité van de Wereldraad van Kerken (en lid van de Werkgroep 
‘Revision Constitution and Rules’) 

• Lid van het landelijk interreligieus platform ‘In Vrijheid Verbonden’ 

• Voorzitter van de ‘Dag van Europa’, Utrecht 

• Lid van het Bestuur van de ‘International Coalition for Human Rights in the Philippines’ 
 


