
Adrianuslezing 2017 

500 Jaar Reformatie: 

drama of zegen? 

Lezing en debat over de reformatie  

voor christenen van nu 

   

 

 

Praktische gegevens:   

 

• Wanneer:  zaterdag 11 november 2017, van 14:00 tot 18:00 uur  

• Locatie:  Paushuize, Utrecht, Kromme Nieuwegracht 49 

• Toegang:  Gratis voor jongeren, EUR 4,50 voor anderen bij aanmelding 
Voor 1 november 2017 (ter plekke: EUR 4,50 jongeren, EUR 7,50 
anderen) 

• Aanmelden:  via stichtingkatholiekerfgoed@kpnmail.nl (ook voor nadere  

   informatie) 

 



Op zaterdagmiddag 11 november organiseert Stichting Katholiek Erfgoed de 4e 
Adrianuslezing. Dit jaar is gekozen voor het thema 500 jaar Reformatie.  

 
500 jaar geleden kwam Luther met zijn bekende 95 stellingen, en werd hij 
medeverantwoordelijk voor de scheuring van de Rooms-Katholieke kerk. Nu, 
500 jaar later, kijken we terug. Hoe moeten wij de reformatie in theologisch 
en historisch opzicht zien? Wat voor impact had de reformatie bijvoorbeeld 
in Utrecht? Wat kunnen we leren van de reformatie 500 jaar later voor ons 
dagelijks leven en werk? Hoe kan een Katholiek de reformatie beter leren 
begrijpen. En hoe kan een Protestant de traditie beter begrijpen?  

 
De lezingen geven een theologische en historische kijk op de Reformatie met 
aansluitend een debat. Het gaat ons om een vertaling naar het leven van katholieken 
en protestanten van nu: wat betekenen begrippen als genade, schrift, kerk en 
sacrament voor ons? De lezingen staan open voor iedereen die zich door het thema 
aangesproken voelt, maar zijn vooral gericht op katholieke en protestante jongeren 
die geïnteresseerd zijn in de reformatie. We streven naar een debat waar zowel 
katholieke als protestante jongeren aan deelnemen, waardoor een uitwisseling van 
ideeën ontstaat die tot nieuwe inzichten, begrip en waardering kan leiden. 

 

In de lezingen en de aanloop daarnaartoe besteden we ook aandacht aan leven en 
werken van paus Adrianus VI (1459-1523), geboren als de timmermanszoon Adriaan 
Floriszoon Boeyens in Utrecht. Hij liet Paushuize vanaf 1517 bouwen, dat daarmee - 
net als de reformatie - dit jaar haar 500-jarig bestaan viert. Het thema van 500 jaar 
reformatie zullen we in de nieuwsbrieven die komende 2 maanden volgen 
combineren met het thema van paus en de eenheid van het Latijnse christendom. 
Door de reformatie in deze historische context te plaatsen, hopen we bij te dragen 
aan een beter begrip voor reformatie en katholicisme, zowel bij katholieken als bij 
protestanten.   



Programma:  

 

13.45   Ontvangst  

14.00   Opening door Maurice Essers, voorzitter Stichting Katholiek Erfgoed  

14.10   “Reformatie als oecumenische uitdaging”,  

Drs. G. (Geert) van Dartel, Secretaris van de Katholieke Vereniging 

voor Oecumene in ‘s-Hertogenbosch 

15.00  Pauze 

15.15  Vragen  

15.30   “De Reformatie en tolerantie” Dr. J.A.M. (Jonas) van Tol, 
Universitair Docent, verbonden aan het Instituut voor Geschiedenis 
van de Universiteit Leiden. 

16.10   “Adrianus VI: de eerste paus-hervormer? ” Drs. P. (Pim) 
Walenkamp, Utrechts historicus en deskundige op het gebied van paus 
Adrianus VI 

16.30   Paneldiscussie 

16.50   Afsluiting 

17.00   Rondleiding door Paushuize met uitleg over Adrianus VI door Pim 

Walenkamp  

17.30 Borrel 

 

 

*** 


