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INITIATIEF 
Dit voorjaar, op ro apri12ors, zal prof. dr. W.J. 
op 't Hof afscheid nemen als bijzonder hoog
leraar in de geschiedenis van het gereformeerd 
piëtisme vanwege de Hersteld Hervormde Kerk 
aan de Faculteit der Godgeleerdheid van de VU te 
Amsterdam. Ter gelegenheid daarvan is het initia
tief genomen hem een feestbundel aan te bieden 
onder de titel Pietas riformata. 

INHOUD EN BESCHRIJVING 
De bijdragen zijn ingedeeld op basis van de 
volgende deelthema's: 

r Piëtisme, theologie, kerk en vroomheid 
2 Piëtisme in relatie tot (vroeg)moderne cultuur 
3 Internationale, interconfessionele en inter-

religieuze verbindingen van het piëtisme 
4 Piëtistische boekcultuur en media 
5 Beschouwing over Op 't Hofs wetenschappelijke 

werk 

De artikelen zijn alle in het Nederlands geschre
ven. De bundel besluit met een bibliografie van 
dr. W.J. op 'tHof. 

AUTEURS EN REDACTIE 
Bijdragen worden geleverd door onder anderen 
dr. A. Baars, dr. H. van den Belt, dr. L.F. Groe
nendijk, dr. F.A. van Lieburg, dr. F. van der Pol, 
dr. M.G.K. van Veen, dr. P. Visser en dr. W. van 
Vlas tuin. 

De redactie wordt verzorgd door dr. J. van de 
Kamp, dr. A. Goudriaan en dr. W. van Vlastuin. 



BOEKGEGEVENS 

Pietas reformata 

ISBN 978 go 239 2879 9 
320 pagina's 
Intekenprijs € 24,90 
Prijs na verschijnen € 29,90 

Door intekening verzekert u 
zich van een exemplaar 
tegen de aantrekkelijke 
intekenprijs. 
Reactie voor r april 
inzenden aub. 
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Hierbij teken ik in op de uitgave Pietas riformata à € 24,90 exclusief 
€ 1,99 verzendkosten 

D ik neem dit boek mee tijdens het afscheid op ro april 
D zend mij dit boek bij verschijnen toe 

Het boek is ook verkrijgbaar in de boekhandel 
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