
Documentatieblad
Nadere

Reformatie

Redactioneel 1

Voetius’ programma van de Nadere Reformatie in de ogen 
van Martinus Schoock 2
H.A. Krop

Enkele opmerkingen over de receptie van de geschriften van John Owen 
(1616-1683) door Alexander Comrie (1706-1774) 27
D. Baarssen

De functie van prenten in piëtistische liederenbundels 46
Dick Venemans

Onderzoek naar Nederlandstalige theologische boeken 
in Hongaarse vertaling (1600-1800) 56
Péter Eredics

Bijzondere vondst in Brabantse archieven 66
B. van Wijk

Piëtistisch erfgoed 72
Ds. G. Udemans en de stad Goedereede 
T. Grinwis

Ecclesia semper reformanda – modern of premodern? 86
J.N. Mouthaan

Boekbesprekingen 90

Inhoudsopgave

D
ocum

entatieblad N
adere R

eform
atie

38
 • 1 (2014)

38e jaargang  •  nummer 1  •  2014



Documentatieblad Nadere Reformatie (DNR)
(ISSN 0165-4349) verschijnt tweemaal per jaar

Uitgave van de Stichting Studie Nadere Reformatie (www.ssnr.nl), via Van der Perk 
Redactie-adres: 
J. van de Kamp, 
Rustenburgstraat 96, 7311 JC Apeldoorn
e-mail: dnr@ssnr.nl
Kernredactie:
W. J. op ’t Hof (voorzitter)
J. van de Kamp (secretaris)
A. Baars 
A. Goudriaan
Medewerkers:
F.W. Huisman (bibliografie)
P. Mourits (tekstredacteur)
J.H. Rozendaal (beeldredacteur)
M.P. Slootweg (eindredacteur)

Reacties op geplaatste artikelen en bijdragen van lezers zijn van harte welkom. Auteurs dienen vooraf de auteursricht-
lijnen op te vragen bij de secretaris van de redactie.
Ingezonden bijdragen die in DNR in druk verschijnen, staan eveneens voor digitale publicatie ter beschikking aan de SSNR 
(www.ssnr.nl). 
Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
auteur en redactie.

Vormgeving, druk, verzending en abonnementenadministratie: 
Drukkerij & Ontwerpstudio Van der Perk B.V. Groot-Ammers

Stichting Studie der Nadere Reformatie
Secretariaat: 
G.H. Leurdijk, 
Korfwater 70, 2715 AC Zoetermeer, 
telefoon 079-3522264, 
e-mail secretaris@ssnr.nl

De Stichting Studie der Nadere Reformatie (SSNR), opgericht op 12 juli 1983, beoogt het bevorderen van de bestude  
ring van de Nadere Reformatie, alsmede het kweken van belang  stelling hiervoor. 

Het bestuur van de SSNR bestaat uit de volgende personen: 
prof. dr. W.J. op ‘t Hof, Urk, voorzitter
G.H. Leurdijk, Zoetermeer, secretaris
drs. G. Boonzaaijer, Bilthoven, penningmeester
dr. R. Bisschop, Veenendaal, algemeen adjunct
drs. C.J. Meeuse, Goes, tweede voorzitter
dr. M. van Campen, Ede
drs. F.W. Huisman, Woudenberg
dr. J. van de Kamp, Apeldoorn

Jaartarieven:
Abonnement: € 23,-.
Abonnement buitenland: € 28,-.
Studenten op aanvraag 40% korting.
Donatie: minimaal € 28,- (abonnement op DNR inbegrepen).

Een abonnement kan elk gewenst moment ingaan. Na het eerste jaar wordt het abonnement automatisch omgezet in 
een abonnement voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van drie maanden. Als moment van opzeggen geldt het 
moment waarop de opzegging de abonnementenadministratie heeft bereikt.
Voor uw abonnementsgeld c.q. jaarlijkse donatie kunt u een acceptgiro tegemoetzien. Ook kunt u ons machtigen om 
het bedrag jaarlijks van uw rekening af te laten schrijven.
Zeer welkome extra donaties kunnen worden overgemaakt op IBAN NL30ABNA0251487458 of NL17INGB0005352562, 
beide t.n.v. Stichting Studie der Nadere Reformatie te Bilthoven.


