
 
 
Aanmelding 
 
Wilt u zich aanmelden? Dit kan door middel van de 
ingesloten antwoordkaart, of door een e-mailbericht te 
sturen aan info@reveilarchief.nl.  
 
Donateurs van de Stichting Réveil-Archief kunnen 
kosteloos deelnemen aan de studiedag. Voor niet-
donateurs is de bijdrage van 15 euro ter plaatse te 
voldoen. 
 
Begin september a.s. zullen wij het jaarverslag over de 
jaren 2008-2015 rondsturen. 
In een begeleidend schrijven zal informatie worden 
gegeven over het Réveil-diner na afloop van de studiedag: 
de locatie, hoe u zich hiervoor kunt aanmelden en welk 
bedrag u daarvoor kunt overmaken.  
 
Het gebouw van de Armeens Apostolische Kerk ‘Surp 
Hoki’, Krom Boomssloot 22, 1011 GW Amsterdam, is te 
vinden op enkele minuten loopafstand van metrostation 
Nieuwmarkt.  
  



 
 

 
 
 
 

UITNODIGING 
 

Studiedag Stichting Réveil-Archief 
 

De Oriënt als spiegel. 
Het Réveil over jodendom en islam 

 
vrijdag 11 november 2016, Amsterdam 

 
 
 
 

www.reveilarchief.nl 



Het bestuur van de Stichting Réveil-Archief nodigt u uit 
voor het bijwonen van de studiedag op vrijdagmiddag 11 
november 2016 in de Armeens Apostolische Kerk te 
Amsterdam. Het thema is: De Oriënt als spiegel. Het Réveil 
over jodendom en islam. 
 
Deze studiedag concentreert zich op de beelden op de 
Oriënt – grofweg het huidige Midden-Oosten – die opgeld 
deden in de wereld van het internationale Réveil. In 
Nederland, net als in Groot-Brittannië en Duitsland, 
groeide de aandacht voor de mediterrane wereld, 
jodendom en islam en met name voor het Heilige Land. Die 
aandacht was vaak gekoppeld aan theologische 
opvattingen over de laatste fase van de 
wereldgeschiedenis, de ‘eindtijd’. Deze studiedag wil de 
interactie traceren tussen ideeënvorming en praktische 
activiteiten, tussen theologie en missie. 
 
 
Programma 
 
13.30-13.40  Opening door Fred van Lieburg, voorzitter 

Stichting Réveil Archief 
 
13.40-14.00  Inleiding door René Bekius, bestuurslid 

Armeens Apostolische Kerk  
 
14.00-14.45  Bart Wallet: De Oriënt als spiegel. Het Réveil 

over jodendom en islam 
 
14.45-15.15  Pauze  –  bezichtiging kerkruimte 
 



15.15-16.00  Jan de Hond: De verbeelding van het Oosten. 
De Oriënt in de negentiende-eeuwse kunst en 
literatuur 

 
16.00-16.45  Bart Jan Spruyt: ‘Maar neen! Jeruzalem sterft 

nooit’: het Réveil en de ‘Oostersche quaestie’ 
 
Borrel 
 
 
’s Avonds om 18 uur houden we ons traditionele Réveil-
diner in een nog te bepalen locatie. 
 
 
 
 
 
Personalia 
 
Dr. Jan de Hond is conservator Geschiedenis bij het 
Rijksmuseum in Amsterdam. 
 
Dr. Bart Jan Spruyt is leraar geschiedenis aan de Guido de 
Brès in Rotterdam en docent kerkgeschiedenis aan het 
Hersteld Hervormd Seminarium aan de Vrije Universiteit 
Amsterdam. 
 
Dr. Bart Wallet is historicus en verbonden aan het 
Historisch Documentatiecentrum voor de Geschiedenis 
van het Nederlands Protestantisme aan de Vrije 
Universiteit Amsterdam. 
 
 


