Projectbeschrijving
Het Werkgezelschap Oude Gereformeerde Theologie – in 1982 opgericht met als doelstelling het
bestuderen van vroegmoderne scholastieke theologie – is in 2010 gestart met het project Synopsis
Purioris Theologiae (1625).
De Synopsis Purioris Theologiae (SPT) werd in 1625 gepubliceerd als eerbetoon aan de zes jaar eerder
gehouden synode van Dordrecht (1618-1619). Het kan worden beschouwd als het begin van de
theologische verwerking van de tijdens de Dordtse synode opgestelde leerregels. De vier auteurs – J.
Polyander, A. Walaeus, A. Thysius en A. Rivetus – waren allen als hoogleraar verbonden aan de Leidse
Universiteit. Het werk is een bundeling van 52 disputaties, een veelgebruikt genre in het toenmalig
onderwijs aan de universiteiten, waarin de Leidse hoogleraren hun theologische positie kort
uiteenzetten. Het leerboek verwierf binnen korte tijd grote populariteit en heeft ten minste een
kwarteeuw het theologisch veld beheerst. De titel – overzicht van een zuiverder theologie – zou
misschien anders doen vermoeden, maar door zijn gematigde opstelling ten opzichte van onder meer
het remonstrantisme heeft het handboek wellicht ook een pacificerende invloed uitgeoefend. De
Synopsis beleefde 6 drukken in het Latijn: na de zeventiende-eeuwse uitgaven in 1625, 1632, 1642,
1652 en 1658, verzorgde Herman Bavinck in 1881 een herdruk. In 1964 en 1966 zag een Nederlandse
vertaling het licht. Ondanks het enorme belang van dit werk voor de kennis van de gereformeerde
theologie in de zeventiende eeuw en de verwerking daarvan in later eeuwen, ontbreekt tot hiertoe een
vertaling in enige andere taal.
In die leemte wil OGTh voorzien door middel van de uitgave van een wetenschappelijke, zorgvuldig
geannoteerde Latijn-Engelse paralleleditie van dit werk, inclusief een historische en theologische
introductie en de nodige registers om het werk toegankelijk te maken voor verder onderzoek. De 6
eerdere Latijnse edities worden met elkaar vergeleken en belangrijke verschillen worden weergegeven.
In de voetnoten bij de Latijnse editie worden bovendien de talrijke verwijzingen naar klassieken,
kerkvaders, Middeleeuwse en contemporaine theologen zo veel mogelijk aangewezen. De voetnoten
bij de Engelse editie zijn erop gericht de tekst inhoudelijk te ontsluiten. Voor het juiste verstaan van
de Synopsis is voortdurend historische, theologische en filosofische expertise en achtergrondkennis
vereist. In teamverband en tijdens plenaire sessies bundelen de leden van OGTh via een intensief en
zorgvuldig proces hun gezamenlijke expertise op diverse terreinen om de Synopsis internationaal
‘leesbaar’ te maken voor een geïnteresseerd publiek.
Verwachte output: Publicatie in 3 volumes (2013, 2014 en 2015) bij Uitgeverij Brill, Leiden in de
serie Studies in Medieval and Reformation Traditions (SMRT; ed. Andrew Colin Gow).

