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Dr. Chris Dols
Van League of the Cross naar Kruisverbond.

Kardinaal Henry Manning als inspiratiebron
voor de drankbestrijder Alphons Ariëns.

Uitnodiging 

Ariëns Lezing 2022

Ariëns Lezing 2022

Op 22 april 2022 wordt de Ariëns Lezing 2022 georganiseerd door het 
Ariëns Comité, samen met het Katholiek Documentatie Centrum (KDC) 
te Nijmegen, nadat de editie van 25 november 2021 moest worden 
uitgesteld vanwege de lockdown. Deze studiemiddag wordt sinds het 
overlijden van Alphons Ariëns in 1928 gehouden en ditmaal op de plaats 
van het omvangrijke Ariëns-archief. We volgen uiteraard de COVID-
19-richtlijnen zoals die op dat moment zullen gelden voor de Radboud 
Universiteit en tevens is de lezing online te volgen via Zoom.

Deze editie spreekt dr. Chris Dols, historicus 
en erfgoedspecialist, over het leven en 
werk van Alphons Ariëns, die als priester, 
missionair theoloog en emancipator een 
grote invloed heeft gehad op de ontwikkeling 
van de katholieke drankbestrijding in ons 
land. 

Daarbij zal Dols op basis van dwarsverbanden 
tussen de Engelse casus van kardinaal Henry 
Manning en zijn League of the Cross en 
de Nederlandse casus van Ariëns en zijn 
Kruisverbond vooral aandacht schenken aan het tot nu toe onderbelichte 
aspect van de internationale dimensies. Het onderzoek hiervoor verrichtte 
Dols niet alleen in het Ariëns-archief, maar ook in de British Library 
(London) en de National Library of Scotland (Edinburgh). 

Sinds 2007 publiceert Dols uitvoerig over het historisch fenomeen van 
de drankbestrijding. Thans is hij als conservator van Radboud Erfgoed 
en lid van de Radboud Jonge Akademie verbonden aan de Nijmeegse 
universiteit. Het belooft een boeiende lezing te worden, waarin duidelijk 
zal worden waarom Ariëns nog altijd van belang is binnen het thema van 
drankmisbruik en drankbestrijding.



Programma

13.30 - 14.00 uur Ontvangst met koffie en thee

14.00 - 14.15 uur Welkom en opening door Hub Crijns, 
   vicevoorzitter Ariëns Comité, die u bijpraat over 
   het comité en het proces van zaligverklaring van   
   Alphons Ariëns

14.15 - 15.15 uur Lezing door dr. Chris Dols
   ‘Van League of the Cross naar Kruisverbond. 
   Kardinaal Henry Manning als inspiratiebron voor 
   de drankbestrijder Alphons Ariëns’

15.15 - 15.30 uur Pauze met thee en koffie

15.30 - 16.15 uur In gesprek met elkaar. 
   Er is alle ruimte voor discussie met 
   de gespreksleider en met elkaar

16.15 - 16.20 uur Afsluiting van de Ariëns Lezing 2021 
   door Hub Crijns

16.20 - 17.00 uur  Napraten en de mogelijkheid om de stand van het   
   Ariëns Comité te bezoeken

Praktische informatie
 Locatie:  Universiteitsbibliotheek, Instructiezaal 01.05d 
   Erasmuslaan 36, 6525 GG Nijmegen
   
Bereikbaarheid
Met het openbaar vervoer: vanaf Station Nijmegen centraal 
gebruik buslijn 10 (Heyendaal Shuttle), en stap uit bij halte 
Universiteitsbibliotheek. Plan uw reis via www.9292.nl 

Met de auto: raadpleeg uw routeplanner en de website van de Radboud 
Universiteit voor parkeeropties: www.ru.nl/uvb/services/parkeren/

Aanmelden
De zaal (Instructiezaal 01.05d, gelegen op de 1e verdieping van de 
Universiteitsbibliotheek) is vanaf 13.30 uur open. De toegang is gratis, 
maar vooraf aanmelden is verplicht. U kunt zich tot 14 april aanmelden  
via info@kdc.ru.nl met een CC naar secretaris@arienscomite.nl

We volgen de COVID-19-richtlijnen die op dat moment gelden voor het 
hoger onderwijs. U bent van harte welkom. Maar er passen slechts 30 
personen in de zaal, dus wees er snel bij.

Als het aantal fysieke plekken vergeven zijn of u bent er liever op afstand 
bij, dan kunt u zich aanmelden voor een digitale deelname tot 19 april.
De lezing zal online via Zoom te volgen zijn. De Zoom-link ontvangt u een 
dag van tevoren op 21 april. 

Bezoek voor meer informatie onze website: www.arienscomite.nl


