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Graag nodigt het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands
Protestantisme van de Vrije Universiteit u uit voor een symposium en
tentoonstelling over Willem de Mérode, op donderdagmiddag 22 mei
2014 vanaf 13 uur in de PThU-zaal naast het Historisch Documentatiecentrum, op de eerste verdieping van het hoofdgebouw van de Vrije
Universiteit.

prog

Willem de Mérode geldt als een van de grote dichters uit de protestantse
traditie. Om die reden heeft de Vrije Universiteit enkele decennia geleden
zijn boekerij verworven. Deze is onderdeel van de collectie van de bibliotheek van de Vrije Universiteit. Dit symposium markeert de overdracht
van De Mérode-collecties van Jan Willem Keuning en Hans Werkman
aan het Historisch Documentatiecentrum en wordt geflankeerd door een
tentoonstelling over De Mérode in de centrale hal van het hoofdgebouw
van de Vrije Universiteit. Bovendien verschijnt op dit symposium de bundel Dorp bij Zomeravond met de recentelijk gevonden eerst gedichten van
De Mérode.

13.40

Op het symposium wordt door drie kenners van zijn werk en wereld aandacht besteed aan de literaire wereld waarin hij zich bewoog, aan de mystiek in zijn werk en aan zijn seksuele geaardheid.
De teksten van de uitgesproken lezingen verschijnen die dag in de Ter
Lezing-reeks van het hdc en zijn na afloop verkrijgbaar voor €5,00.
Willem Eduard Keuning, (Willem de Mérode), Dorp bij Zomeravond.
De tien vroegste gedichten (1907), ingeleid door Hans Werkman, is dan
eveneens verkrijgbaar, voor €10,00 (normale prijs €12,50).
Daarnaast is er een boekentafel met werk over en van De Mérode aanwezig.
U kunt zich aanmelden tot 15 mei door uw komst door te geven via
hdc@vu.nl of 020-5985273 en tegelijkertijd €7,50 (voor donateurs van
het hdc en studenten €5,00) over te maken op ing 1168001
(iban: nl86 ingb 0001 1680 01).
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13.00
13.30

14.10
14.40

14.50
15.15
15.45
16.15
16.30

programma
13.00

Ontvangst

13.30

Opening, door prof. dr. George Harinck, directeur hdc

13.40

Mystiek in het werk van Willem de Mérode, door dr. Kick Bras,
pkn predikant en publicist

14.10

Roel Houwink, Opwaartsche Wegen en De Mérode, door dr. Jos
Dee, theoloog en onderzoeker

14.40

De vondst van de vroegste gedichten van De Mérode en presentatie van de bundel, door dr. Hans Werkman, literator en
publicist

14.50

Pauze

15.15

De Mérode als pedofiel, door Hans Werkman

15.45

Fragmenten uit de ncrv-televisiedocumentaire van Wim Hazeu
over De Mérode, ‘Laat mij maar eenzaam tot U komen’ (1977)

16.15

Toelichting bij de tentoonstelling door Hans Werkman

16.30

Receptie, bij de tentoonstlling
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Inlichtingen en informatie
Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme
(1800-heden) / Universiteitsbibliotheek, Vrije Universiteit Amsterdam.
(t) +31(0) 20 59 85270
(e) hdc@vu.nl
(w) www.hdc.vu.nl
Bereikbaarheid VU
Auto De vu is via de a-10 bereikbaar. Op de a-10 volgt u afslag s108Buitenveldert/Oud Zuid/Olympisch stadion; aan het eind van de afrit
linksaf de Amstelveenseweg oprijden; na 200 meter bij het vumc slaat u
linksaf de De Boelelaan op. Parkeren bij de vu kan alleen tegen betaling.
Voor gehandicapten zijn parkeerplaatsen gereserveerd voor het
vu-Hoofdgebouw en op het vu-binnenterrein. Via de intercomzuil bij de
slagboom kunt u zich melden bij de portier.
Openbaar vervoer Vanaf Centraal Station en Station Zuid, Sneltram 51,
Stadstram 5 (richting Amstelveen) – uitstappen: halte De Boelelaan/vu.
Te voet is de vu vanaf Station Zuid in ca. 10 minuten bereikbaar.
Streekbussen 142, 170, 172 en 176 komen bij de vu.
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