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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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