
  

 

 

Tilburg University

Review of the book Kerk en theologie (1951-2000)

Sarot, M.

Published in:
Nederlands Theologisch Tijdschrift

Publication date:
2000

Link to publication in Tilburg University Research Portal

Citation for published version (APA):
Sarot, M. (2000). Review of the book Kerk en theologie (1951-2000): Registers op de artikelen en de kronieken,
W. Geerlof, 2000. Nederlands Theologisch Tijdschrift, 54(4), 344-344.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Download date: 23. May. 2023

https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/ea328b11-2e18-4d2b-b17e-f898111e03cd


 
Preprint 

W. Geerlof (red.), Kerk en Theologie (1951-2000): Registers op de artikelen en de 
kronieken, Zoetermeer, Boekencentrum, 2000; 156 pp., ƒ 25, te bestellen bij de uitgever. 

Toen ik zelf enige tijd geleden werkte aan een – tot op de dag van vandaag helaas 
onvoltooid – register op de eerste 50 jaargangen van NTT, viel mij op hoeveel interessante 
artikelen in de jaargangen van ons tijdschrift nooit eerder onder mijn aandacht waren 
gekomen. Artikelen die enkele decennia geleden in een tijdschrift verschenen kom je 
slechts op het spoor via verwijzingen, bibliografieën en registers. Daarom is het van groot 
belang dat een tijdschrift eens in de zoveel jaar met een registerdeel komt. Een dergelijk 
register is een belangrijke service aan de abonnees, omdat het de vaak vele jaargangen 
die zij in de kast hebben staan ontsluit, en aan de auteurs, omdat het hun artikelen 
opnieuw onder de aandacht brengt. Van Kerk en Theologie verscheen nu zo'n register op 
de eerste 50 jaargangen, gelukkig niet alleen op de artikelen (auteursregister, 
namenregister en zakenregister), maar ook op de in dat tijdschrift zo prominent aanwezige 
kronieken (idem). Dit is een nuttig instrument, dat nog veel nuttiger was geweest als de 
zakenregisters meer specifiek waren geweest. Dit geldt zowel voor het zakenregister op de 
artikelen (waar men een artikel over existentialisme onder het trefwoord `filosofie' moet 
zoeken), als voor dat op de kronieken (met weinig specifieke trefwoorden als `christenen', 
waaronder je vervolgens kopjes aantreft als `joodse en christelijke ogen', `nog eens: 
joodse en christelijke ogen' en `voor de christenen geworpen'. De geschiedenis van het 
tijdschrift wordt hier niet behandeld, maar komt aan de orde in de actuele jaargang (51) 
van het tijdschrift zelf. 

Marcel Sarot 
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