f r o u k j e h o l t r o p is kunsthistoricus en beeldredacteur. Ze schrijft
over kunst en kunstenaars en publiceerde in onder andere De Groene
Amsterdammer, Musis en het Museumtijdschrift. Ze deed onderzoek
naar de Haarlemse kunstenaars Henri Boot en Kees Verwey. Ook
leverde ze een bijdrage aan de tweedelige Geschiedenis van Scheveningen
van de vroegste tijd tot nu.
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v e r s c h i j n t t e r e r e va n h e t 1 5 0 - j a r i g j u b i l e u m va n
onze lieve vrouw tenhemelopnemeing

kerk in joppe 1868-2018
Met zijn twee broers Otto en Clemens kocht de
katholieke Frans baron van Hövell tot Westerflier
en Wezeveld Huis ’t Joppe in 1866. Niet veel later
vatten de broers Van Hövell het plan op om een
kerk te stichten op het landgoed. Zij vroegen en
kregen toestemming en na veel voortvarendheid
was het bouwwerk in 1868 gereed en de parochie
Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming gesticht.
Dat was een bijzonder en moedig initiatief: een
grote katholieke kerk midden in de bossen van
een overwegend protestants gebied.
Was het om praktische redenen, was ter kerke gaan
in Zutphen de katholieke baron en zijn pachters
echt te ver? Of ging het om prestige en was het
een teken van noblesse oblige, een plicht van een
goed katholieke landheer of een
geste van de nieuwkomers iets voor
de lokale bevolking te doen? Of had
het aartsbisdom ook een belang in
de bouw van de kerk?
Wie waren deze stichters, wie waren er allemaal
bij de bouw betrokken, welke pastoors zijn er
successievelijk geweest, wie waren de parochianen
en wat was hun onderlinge
betrokkenheid? Tegen
welke landelijke achtergrond en in welke
omgeving speelde zich
dit af ? En wat is er in de
afgelopen anderhalve eeuw
veranderd in de kerk?

• 150 jaar geschiedenis
van Onze Lieve Vrouw
Tenhemelopneming
• Kerkelijk leven in Joppe

• Bouw en inrichting van
de kerk
• Huize ’t Joppe en de
Joppeschool

bestelbon
Als u 150 jaar kerk in Joppe vóór 15 augustus bestelt en betaalt, krijgt u € 5,korting op de verkoopprijs van € 24,95.
Ondergetekende,
Naam:
Adres:
Postcode & woonplaats:
Tekent in op ex. van 150 jaar kerk in Joppe.
Maakt het bedrag van € 19,95 per boek (excl. verzendkosten van ca. € 5.00)
over op bankrekeningnummer nl17 rabo 0306 473 771 tnv Stichting
Vrienden Joppekerk.
■ ontvangt het boek/de boeken per post
■ haalt het boek na 15 augustus af (maan- en donderdag 09.30-11.30u) bij
Joppelaan 71a, Joppe
Datum

Handtekening

